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 Sammanfattning  

 I 

Sammanfattning 

 

Projektledare inom Vägverket har i de flesta fall mer än ett projekt att hålla 
reda på, detta innebär att det kan var svårt att göra platsbesök och därmed veta 
hur projektet förlöper. Det är här byggledarna kommer in, som en förlängd arm 
åt projektledarna som kan vara på plats och på sätt ge daglig information till 
projektledaren om så krävs. I dagsläget finns det ingen vedertagen beskrivning 
om hur en byggledare ska arbeta, utan det skiljer sig mellan regionerna i 
Vägverket. Genom att precisera byggledarens roll i projektet skulle arbetet bli 
mer effektivt och tydligare för projektorganisationen. Syftet med 
undersökningen var att förstå och beskriva projektledarnas förväntningar och 
krav på byggledarna. Dessa krav och förväntningar har mynnat ut i en 
handledning/introduktion inom kvalitetsarbeten för byggledarna inom 
Vägverket. Författaren har valt att utföra en kvalitativ undersökning med ett 
deduktivt synsätt. Utöver detta har även en studie av Vägverkets 
kvalitetsledningssystem utförts. Vägverket kommer främst att använda sig av 
byggledare i genomförandefasen, som kontrollant under korta perioder under 
projektets gäng eller som heltidsanställda i de större projekten. Byggledarna 
kommer att vara en del av projektorganisationen under projektledaren. 
Investeringsdelen inom Vägverket är till stor del projektorienterad med 
projektledaren i en central roll. Byggledarens främsta uppgift är att vara 
Vägverkets representant på arbetsplatsen vilket innebär att denne kommer att 
överta många av de arbeten som annars projektledaren skulle ha utfört, vilket 
till en stor grad stöds av kvalitetsledningssystemet. Den största bristen i 
dagsläget är utbildning inom kvalitetsledningssystemet och avsaknaden av 
viktiga processer och rutiner.  
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Abstract 

Project manager within the Swedish Road Administration has in the most cases 
more than one project to keep track of, this means that it can be difficult to 
make site visits and keep track how the project unfolds. It is here the 
construction manager come in, as an extended arm to project managers that 
may be in place and provide daily information to the project if required. In the 
current situation, there is no accepted description of how a construction 
manager will work, and it differs between the regions of the Swedish Road 
Administration. By specifying the construction manager's role in the project 
work would be more effective and more transparent to the project organization. 
The aim of the study is to understand and describe the project manager’s 
expectations and requirements that they have for the construction managers. 
These requirements and expectations will lead to a tutorial/introduction of 
quality jobs for construction managers in the Swedish Road Administration. I 
have chosen to carry out a qualitative study with a deductive approach. In 
addition to this a study of the Swedish Road Administration's quality 
management system has taken place. The Swedish Road Administration will 
mainly make use of construction managers in the implementation phase, as a 
monitor for short periods during the project or full-time employees in the larger 
projects. Construction managers will be part of the project organization in the 
project. The investment component within the Swedish Road Administration is 
very much project oriented with the project manager in a central role. 
Construction Manager's primary role is to be the Swedish Road 
Administration’s representative in the workplace which means that it will take 
over many of the jobs that otherwise the project manager was to perform. This 
to a large extent is supported by the quality management system. The biggest 
flaw in the current situation is education in the quality management system and 
the lack of important processes and procedures. 
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1 INLEDNING 

I inledningen beskrivs syfte och mål med examensarbetet, även bakgrund, 
problembeskrivning, forskningsfrågor och organisation innefattas i denna del. 

1.1 Bakgrund 

Projektledare inom Vägverket har i de flesta fall mer än ett projekt att hålla 
reda på, detta innebär att det kan var svårt att göra platsbesök och veta hur 
projektet förlöper. Det är här byggledarna kommer in, som en förlängd arm åt 
projektledarna som kan vara på plats och på sätt ge daglig information till 
projektledaren om så krävs. I dagsläget finns det ingen vedertagen beskrivning 
om hur en byggledare ska arbete i organisationen vilket är fallet för 
projektledarna. Detta innebär även att det är svårt att hitta teori som beskriver 
vilken roll byggledarna ska ha och hur de används i projekten. I de flesta fall 
används dock byggledare i genomförandeskedet vilket även är fallet hos 
Vägverket. Genom att precisera byggledarens roll i projektet skulle arbetet bli 
mer effektivt och tydligare för projektorganisationen.  

Vägverket är en statlig myndighet, med uppgift att ge medborgarna och 
näringslivet bra förutsättningar för transporter. Vägtransportsystemet skall vara 
av god standard, vara samhällsekonomiskt, effektivt och tillgängligt för alla. 
Det ska även vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till en regional 
balans. Vägverket är indelat i sju regioner, varje region har en egen budget och 
kan välja vilka projekt som ska prioriteras i respektive region. Vägverket 
arbetar efter tre ledord vilka är kundnytta, helhetssyn och tydlighet. För 
närvarande arbetar det 6614 personer på Vägverket. 
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Idén till examensarbetet har uppstått genom en diskussion och förfrågan från 
Vägverket region norr angående utveckling och effektivisering av 
byggledarrollen. Idag leds projekt av projektledare inom Vägverket. 
Projektledarnas höga arbetsbelastning innebär att de i sin tur lejer in externa 
byggledare för att projekten ska löpa effektivt. För att ytterligare effektivisera 
arbetsgången samt säkerställa kvaliteten i projekten vill Vägverket utveckla 
byggledarnas funktion. Detta resulterade i ett system bestående av två pärmar. 
Pärm 1 där samtliga dokument som ska användas av byggledarna finns och 
även beskrivningar och rutiner hur byggledarna ska arbeta inom Vägverket. 
Pärm 2 är en resultatpärm som fylls med dokument som uppkommer under 
entreprenadens gång. Framsidan och innehållsförteckningarna för de två 
pärmarna finns under Bilaga 5.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva Vägverkets förväntningar 
och krav på byggledarna. Dessa krav och förväntningar ska mynna ut i en 
handledning/introduktion inom kvalitetsarbeten för byggledarna inom 
Vägverket. Detta dokument ska kunna användas av projektledare och 
byggledare för att effektivisera kvalitetsarbetet inom projekten. 
Arbetsbeskrivningen ska dessutom uppfylla kraven som finns inom Vägverkets 
interna kvalitets- och miljöledningssystem.  

1.3 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet som beskrivits ovan har två forskarfrågor formulerats.  

• I vilken grad stödjer Vägverkets kvalitetsledningssystem byggledarnas 
roll? 

• På vilket sätt stödjer Vägverkets kvalitetsledningssystem byggledarnas 
arbete? 

1.4 Avgränsning 

• Geografisk avgränsning – Examensarbetet utfördes för Tyréns AB, 
region Nord, avdelning Projektledning mot Vägverket, 
Verksamhetsområde Väg, Vägbyggnadsavdelningen, Projektkontor 
Luleå. Sex intervjuer med projektledare från hela Vägverkets 
organisation utfördes och tre intervjuer med projektledare från andra 
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organisationer för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Sex 
byggledare intervjuades som referensgrupp.   

• Ämnesavgränsning – Examensarbetet inriktar sig på byggledarens 
kvalitetsarbete och hur kvalitetssäkringen av projektet ska 
effektiviseras. Detta kommer sedan att bli en del av en handledning för 
byggledare inom Vägverket, Verksamhetsområde Väg, 
Vägbyggnadsavdelningen, Projektkontor Luleå. Vägverkets 
miljöledningssystem kommer inte att behandlas i uppsatsen. 

• Tidsavgränsning – Examensarbetet ska inrymmas inom 30 
högskolepoäng det vill säga 20 veckor under våren 2009.   

1.5 Organisation 

Examensarbetet är skrivet av Tobias Wärja som läser sista året på 
civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten vid Luleå Tekniska Universitet. 
Examensarbetet skrivs för Tyréns AB, region Nord, avdelning Projektledning 
mot Vägverket, Verksamhetsområde Väg, Vägbyggnadsavdelningen, 
Projektkontor Luleå. Ämnet för examensarbetet initierades av handledaren på 
Tyréns Anders Selström. För övrig organisation, se Figur 1.1.  

Figur 1.1. Organisationen för examensarbetet.  

Examinator LTU 

Thomas Olofsson 

Examensarbetare 

Tobias Wärja 

Handledare Tyréns 

Anders Selström 
Handledare LTU 

Anders Vennstöm 
Handledare VV 

Jesper Klefsjö 
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2 METOD 

I detta kapitel beskrivs författarens metodiska ansats i examensarbetet. 

2.1 Forskarens referensram 

År 2007 genomförde författaren sjumånaders praktik på Banverket, 
Projektdistrikt Nord, Investeringsdivisionen, Haparandabanan. Arbetet under 
praktiktiden bestod till stor del av byggledning men även av projektledning, 
marklösen och administrativa arbeten.  Sommaren år 2008 arbetade författaren 
på Banverket som vikarierande byggledare. Genom dessa erfarenheter har 
författaren fått en bra inblick i arbetet som byggledare på Banverket. Dessa 
erfarenheter implementerades i arbetet mot Vägverket som i större utsträckning 
ska börja använda sig av byggledare i deras projekt. Eftersom byggledning är 
ett relativt nytt begrepp för Vägverket krävs en arbetsbeskrivning där det 
tydligt framgår vilka arbetsuppgifter byggledaren har. Författaren ser detta 
arbetet som en bra möjlighet att etablera ett kvalitetssystem för byggledare, och 
som en bra erfarenhet för sin framtida yrkeskarriär. Utformningen av 
examensarbetet har gjorts i samarbetet med handledaren på Tyréns. 

2.2 Arbetssätt 

Arbetet med examensarbetet är indelat i tre delar (se Figur 2.1), där den första 
delen består av en litteraturstudie som är ett underlag för teoridelen. Del två är 
indelad i två delar, interjuver och en genomgång av Vägverkets 
kvalitetsledningssystem. Den sista delen slutsatser och analys består i resultat 
från intervjuerna som har jämförts med vad som står i 
kvalitetsledningssystemet. I analysdelen har datainsamlingen förankrats med 
teori och sedan har slutsatser dragits. 
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Figur 2.1. Arbetssättet för examensarbetet 

Arbetssättet i examensarbetet kopplar samman teori och insamlad data. Detta 
genom att en teori eller hypotes tas fram och sedan testas mot ett verkligt fall 
där sedan slutsatser kan dras. Detta arbetssätt brukar kallas deduktiv metod 
eller bevisandets väg, vilket innebär att en teori eller hypotes tas fram och detta 
sedan ska leda till ytterligare teorier och hypoteser som slutligen slutar med ett 
resultat som kan anses vara sant enligt (Holme & Solvang 2006).   

En litteraturstudie har genomförts för att samla in information till teoriavsnittet. 
Data till det empiriska avsnittet har samlats in genom att antal intervjuer med 
främst berörda projektledare inom Vägverkets organisation. Datainsamling av 
detta slag kallas kvalitativ metod, vilket i detta fall innebär att intervjuer har 
genomförts med personer som har kunskap inom ännet och tolkande analyser 
enligt (Holme & Solvang 2006).            

Litteraturstudie, Del 1 

Teoriavsnitt 

Intervjuer, Del 2 Studie Vägverket, Del 2 
Kvalitetsledningssystem 

Resultat intervjuer Byggledarens 
kvalitetsarbete 

Analys/Slutsatser, Del 3 
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2.3 Litteratur 

Litteraturen som använts består av böcker och rapporter. Lucia som är Luleås 
universitetsbiblioteks katalog har används vid litteratursökning. Sökord som 
använts har varit projektledning, projektledare, organisationsteori, kvalité, 
kvalitetsledningssystem, kvalitetssäkring och ISO 9000. Samsök och 
byggtorget – byggdok på Luleås universitetsbibliotek har använts för att hitta 
lämpliga artiklar. Även sökmotorer på Internet användes, till exempel Google, 
där har sökord som byggledare och byggledning använts, dock utan resultat.  

2.4 Datainsamling 

För att besvara de uppsatta forskningsfrågorna har datainsamling utförts genom 
intervjuer och en studie av Vägverkets kvalitetsledningssystem. Detta avsnitt 
beskriver målet med intervjuerna samt vilka som har intervjuats. 
Intervjutekniken som används kommer även den att beskrivas. Det finns två 
typer av inriktningar på forskning vid datainsamling, kvalitativ och kvantitativ 
metod, i denna uppsats har en kvalitativ metod använts. Kvalitativ data har 
formen av ord och visuella bilder och man fokuserar på ”mjuka data” 
(Descombe 2009). Syftet blir att försöka skaffa sig djupare kunskaper än den 
som framkommer vid kvantitativa metoder (Patel & Davidsson 2003). Det som 
karakteriserar en kvalitativ analys är att den är inriktad mot en vanligt 
förekommande, till exempel verklig eller vanlig händelse. Vid 
intervjutillfällena var det kvalitativ data som framkom. Den kvantitativa 
forskningen är sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamling och 
statistiska analysmetoder, data har ofta formen av siffror. Eftersom denna 
uppsats handlar om en specifik yrkeskategori och dess arbetsuppgifter i 
projektorganisationer, och intervjuerna har varit riktade mot en specifik grupp 
så lämpar sig en kvalitativ metod bäst (Descombe 2009). Enligt (Patel & 
Davidsson 2003) definieras primärkällor som ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporteringar och resterande källor är sekundärkällor. I denna 
uppsats är intervjuerna den primära källan, övriga källor som använts är 
sekundära.  

2.4.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att tillsammans med teorin och studie av 
kvalitetsledningssystemet, att få svar på de ställda forskarfrågorna. Målet är 
även att få en uppfattning om vilka krav projektledarna ställer på byggledarna, 
och hur kvalitetsarbetet i projekten kan förbättras. Fördelen med kvalitativa 
intervjuer är att intervjun sker direkt med personen och svaren blir på så sätt 
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mer utförliga. Möjligheten finns även att ge en mer utförlig förklaring av frågor 
som kan vara otydliga. Detta innebär att intervjun blir mer som en konversation 
än en intervju vilket skapar en lättsam atmosfär. Största nackdelen med denna 
metod är frågornas utformning vilket blir väldigt viktigt, då svar som ja och nej 
bör undvikas. Det är även mer tidskrävande är kvantitativa intervjuer då 
enskilda personer måste kontaktas och tid för intervju bokas. Själva analysen 
och sammanställningen blir även den mer komplicerad. Genom att lägga stor 
vikt vid frågornas formuleringar och ta till rejält med tid för intervjutillfället 
och ha ett bra system för sammanställningen, har dessa problem lösts. De två 
första intervjuerna med byggledarna och projektledarna fungerade även som en 
sorts testintervju, där frågorna utvärderades med avseende på svaret och om 
den intervjuade förstod syftet med frågorna. Efter detta justerades de frågor 
som kunde uppfattas som otydliga och en tidsram för intervjutillfället 
bestämdes. 

Samtliga intervjuer skedde öga mot öga och inte per telefon, vilket ger en mer 
öppen dialog med mer utförliga svar. Varje intervjutillfälle bokades i förväg 
med två timmar avsatta för intervjun. Frågeformuläret skickades inte ut i 
förväg, detta för att få intervjupersonens egna åsikter. Annars finns det en risk 
att intervjupersonen tar reda på information i förväg, vilket innebär at svaren 
kan bli styrda av organisationens åsikter i ämnet (Kvale 1997). Den enda 
informationen som tilldelades intervjupersonerna var vad intervjun skulle 
handla om i stort och vad intervjuns syfte var. Intervjuerna skrevs ned på plats 
vilket innebär att ingen inspelning skedde, då författaren ansåg att det var nog 
för att få ut lämplig information ur intervjuerna. Inspelning av intervjuer kan 
även göra att visa personer känner sig illa till mods vilket kan påverka 
resultatet av intervjun. Samtliga intervjuer skrevs direkt efter intervjutillfället 
ned i digital form, då intervjun fanns färsk kvar i författarens minne för att inte 
gå miste om viktig information.  

I Intervjuerna försöktes skapa en bild av de kvalitetsarbeten projektledarna 
anser byggledarna ska utföra, och vilka arbetsuppgifter i övrigt som tillfaller 
byggledarna. Frågor om organisation och kvalitetsledningssystemet och hur 
dessa tillämpas och fungerar inom projektorganisationen utreds också. I 
avsnittet om Vägverkets Kvalitetsledningssystem är syftet att utreda hur 
systemet fungerar och om det krävs förbättringar samt vilka delar byggledarna 
kan hjälpa till att uppfylla.  

 



 METOD 

 9 

Intervjupersoner 

Intervjupersonerna valdes i samarbete med handledaren på Vägverket, där 
främst projektledare intervjuades. Handledaren på Tyréns hjälpte till med att få 
kontakt med projektledare utanför Vägverkets organisation, för att på så sätt få 
ett större perspektiv om hur de önskar att byggledarna arbetade i projekten. De 
personer som intervjuades var:     

• Stellan Bäckström, Byggledare Banverket 

• Svante Törnblom, Byggledare Banverket 

• Anders Selström, Byggledare Banverket 

• Ulf Hedkvist, Byggledare, Luleå Kommun 

• Ingemar Strand, Byggledare LKAB 

• Erik Riekkola, Byggledare LKAB 

• Lars Bergdahl, Projektledare Banverket 

• Anders Lindmark, Projektledare Vägverket 

• Kenneth Enblom, Projektledare Vägverket 

• Ulf Gräsvik, Projektledare LKAB 

• Andreas Asplund, Projektledare Vägverket 

• Urban Matti, Projektledare Vattenfall 

• Jan Nilsson, Projektledare Vägverket 

• Mats Westerlund, Projektledare Vägverket 

2.5 Analyser 

Analysen består av en del som utgår från rubrikerna i teorikapitlet där de 
teoretiska ställs mot de empiriska resultaten.  

2.5.1 Analys av intervjusvaren 
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Efter att samtliga intervjuer var genomförda påbörjades processen med att 
sammanställa svaren och utifrån detta få ett resultat. Varje intervju tilldelades 
en identifieringssiffra, sedan sammanställdes svaren utifrån fördelningen i 
intervjublanketten (Kvale 1997). Sammanställningen syftade till att skapa en 
bild av intervjupersonernas åsikter om byggledarrollen.   

Det framtagna empiriska och teoretiska underlaget jämfördes varandra emellan 
för att skapa ett bra underlag till slutsatserna.
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3 TEORI 

Teoriavsnittet kommer närmare att beskriva projektorganisationen och de 
olika rollerna i organisationen. Sedan beskrivs kvalitetsledningssystemens syfte 
och uppbyggnad i projekt. 

3.1 Organisationsteori   

En organisation kan enligt (Jacobsen & Thorsvik 2008) definieras som ett 
socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål. 
Uttrycket ”social” innebär att en organisation är uppbyggd av människor som 
representerar organisationen. Organisationen är ingen enhetlig aktör med ett 
eget medvetande utan består av individer som upprättat avtal mellan varandra 
och samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Ordet ”system” syftar på att 
organisationen är beroende av olika resurser i form av råvaror, kapital eller 
arbetskraft från andra organisationer för att kunna upprätthålla sin verksamhet. 
Dessutom är organisationen beroende av att det finns några kunder, klienter 
eller brukare som är intresserade av det organisationen producerar och är 
villiga att betala för det. Det tredje centrala begreppet är att organisationen är 
”medvetet konstruerad”. Vilket innebär att organisationen är avsiktligt 
utformad för att på bästa sätt lösa sin uppgift. Det sista begreppet är att en 
organisation är inrättad för att ”lösa uppgifter” och ”förverkliga mål”. Detta 
innebär att en organisation är upprättad för att man ansåg att det var den mest 
effektiva sättet att lösa en uppgift. Kärnan i varje organisation är alltså 
uppgiftslösning, utifrån önskan att på bästa sätt lösa en uppgift (kvalitet) med 
minsta möjliga resursanvändning (effektivitet), man vill samtidigt uppnå målen 
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kortsiktigt (tjäna pengar) eller långsiktigt (bli mer marknadsledande under det 
kommande årtiondet). (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

3.1.1 Teamwork 

Definitionen för ett team är enligt (Alvesson & Sveningson 2007) ”Ett team 
består av ett antal individer – vanligtvis inte så många – med olika 
kompetenser som arbetar tillsammans eller med integrerade arbetsuppgifter i 
syfte att nå ett mål”. Alvesson & Sveningson (2007) beskriver även två 
grundantaganden för ett team: 

• För att ett team ska bli effektivt måste de ha ett tydligt uppdrag att 
bidra till en större helhet. 

• Den universella föreställningen att det bara finns en typ av ”äkta team” 
skymmer det faktum att ett team kan se olika ut beroende på uppdraget. 

Man kan likställa ett tema med att spela ett spel, beroende på vilket spel som 
ska spelas ser teamen olika ut. För att få någon sorts effektivitet i arbetet går 
det inte att blanda teamen. Budskapet är att det finns fler än en sorts team som 
passar mera eller mindre bra i olika typer av uppgifter. Alvesson & Sveningson 
(2007) utvecklar tre typer av team: 

• Rolldifferentierat team 

• Rollintegrerade team 

• Rollkompletterande team 

För att utforma ett effektivt team måste man ha uppgiftens specifika karaktär i 
åtanke. Teamet bör utformas från en förståelse för uppgiftens natur och att det 
på det praktiska planet ska klargöras vilka roller som ska skapas och hur teamet 
ska samarbeta/samordnas. Ovanstående teamtyper grundar sig i hur 
rollkonstellationerna och sättet att samarbeta och samordna ett team ser ut. I 
Tabell 3.1 summeras några viktiga särskiljande organisationsdimensioner för 
de olika teamtyperna. (Alvesson & Sveningson 2007) 
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Tabell 3.1. Några särskiljande organisationsdimensioner för de olika 
teamtyperna. 

Teamtyp Roll- Roll- Rollkompletterande 
differentierat integrerat (ex. uppsökande 
(ex. operationslag) (ex. akutteam) psykostema)

Organisations-
Dimensioner

Relationer och Sekventiella relationer Samarbetsrelationer Ömsesidiga relationer
Rollkonstellationer - arbetar seriellt, oberoende - arbetar parallellt, delvis - arbetar parallellt, tätt

och differentierat beroende och integrerat beroende och kompletterande

Information om Från regelverk Från teamledaren Från varandra
spelregler och - oberoende av varandra
spelsituation

Arbetsnormer Gör ditt jobb på ett Gör ditt jobb och Gör ditt jobb och samspela,
bra sätt samspela på ett bra sätt täck upp och var beredd

på ständiga passningar

Krav på kommun- Begränsad Viktiga Mycket viktiga
Ikation/samträning

Ledningsuppgifter Ange laguppställning Matchplacering Påverka flytet i matchen
- byta ut spelare - snabba omdisponeringar - integrerat

Uppföljning och Individuella Både individuella och Kollektivt – genuin 
lagprestation 

Belöningssystem kollektiva

Flexibilitet Låg – men hög Hög – men relativt lite Mycket hög – men 
utbytbarhet utrymme för höga krav på 

improvisation personkemi

Möjliga belysande Stafettlopp Fotboll Dubbeltennis
metaforer Baseball Basketboll

  

3.1.2 Organisationsmodeller 

I många fall existerar olika sorters organisationer parallellt inom samma 
organisation. Den vanligaste formen är mellan hierarki och matris. I en 
hierarkisk organisation är arbetsuppgifter och beslut ordnade i linjer uppifrån 
och ned, vilket innebär att desto högre upp i linjen desto mer makt och 
befogenheter. Faran med en hierarkisk organisation är att de i de flesta fall 
finns lite plats för individen och organisationen har svårt att ändra sig efter 
yttre förändringar. Detta kan leda till passiva medarbetare. 
Matrisorganisationen är dock flexibel i sin struktur. Medarbetarna är anställda i 
en vertikal linje medan verksamheten bedrivs tvärfunktionellt. Detta illustreras 
i Figur 3.1. Ledningen har till uppgift att sätta samman arbetsgrupper för att 
lösa specifika arbetsuppgifter (Toonquist 2008). Svagheten med en 
matrisorganisation är de dubbla beslutsvägarna som kan uppstå. Mycket tid 
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läggs på att skapa projektgrupper, det ställs stor krav på medarbetarna att 
samarbeta. Detta innebär att stora krav ställs på ledningen att ha väl 
formulerade mål och att det tydligt framgår vilka arbetsuppgifter som ska 
prioriteras. Fördelarna är däremot det finns möjlighet att specialisera sig både 
på funktioner och produkter, stor flexibilitet att använda resurser tvärs över 
olika produktlinjer och bra förutsättningar att möta dubbla krav från brukaren 
(till exempel krav på att produkterna ska vara billiga och specialutformade) 
(Jacobsen & Thorsvik 2008).   

 

Figur 3.1. Matrisstruktur i till exempel ett produktionsföretag. 

Matrisorganisationer kan delas in i två olika sorters matriser, den svaga och 
den starka. I den svaga matrisen är de hierarkiska beslutsvägarna dominerande 
vilket innebär att projektledarna har låg status. Detta innebär även att få 
personer arbetar i projekt. Arbetar dock majoriteten av medarbetarna i projekt 
är matrisen stark. Projektledarna har då en ökad status och tar beslut om 
detaljer inom organisationen. Linjecheferna tar bara övergripande beslut om 
mål, ramar och resurser. I Figur 3.2 framgår det hur andelen som arbetar inom 
projekt kan variera beroende på organisationstyp. (Toonquist 2008) 
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Figur 3.2. Andel som jobbar i projekt i olika organisationstyper. 

Den hieratiska organisationen kan i sin tur delas in i två delar, den 
funktionsbaserade och den marknadsbaserade. Den funktionsbaserade 
indelningen innebär att likartade arbetsuppgifter samlas under samma 
organisatoriska enhet. Ett exempel på detta är produktionsföretag som väljer att 
indela organisationen i ett antal avdelningar efter de uppgifter som måste 
utföras. Vilket visas i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3. Funktionsbaserad indelning i till exempel ett produktionsföretag. 

Fördelarna med denna indelning är att man skapar bra förutsättningar för 
maximal specialisering kring liknande uppgifter, man undviker dubbelarbete 
och man kan dra stordriftsfördelar på de olika enheterna då de fasta 
kostnaderna fördelas på många produkter. Nackdelarna är att det lätt kan 
uppstå en fackorienterad specialkultur i de olika enheterna viket kan ta uttryck i 
bristande intresse och förståelse för andras arbete. Även samordningsproblem 
mellan avdelningarna kan uppstå. I en funktionsbaserad organisation kan det 
ofta uppstå problem med att kundernas krav och önskemål har svårt att 
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integreras i enheter som inte arbetet med försäljning mot markanden. (Jacobsen 
& Thorsvik 2008). 

I en markandsbaserad organisation sammanför man alla uppgifter som hör till 
en viss produkt eller verksamhetsområden under samma enhet, vilka kan 
avgränsas av till exempel kundegenskaper eller geografi. Varje enhet eller 
avdelning innehåller då alla funktioner som krävs för att betjäna ett 
marknadssegment eller en kundgrupp. Figur 3.4 visar ett exempel på en 
marknadsbaserad organisation. 

 

Figur 3.4. Markandsbaserad indelning i till exempel en bank. 

Fördelarna med en marknadsbaserad organisation är starkare närhet och fokus 
på marknaden och enhetligare produkt- och kundtänkande då alla funktioner är 
samlade under samma enhet. Nackdelarna kan vara att man inte kan utnyttja 
tänkbara stordriftsfördelar, risk för dubbelarbete och att förutsättningarna för 
att utveckla spetskompetens kring likartade funktioner är dålig. (Jacobsen & 
Thorsvik 2008). 

3.2 Projektledning  

Projekt är en organisation som ligger utanför den vanliga verksamheten och är 
tydligt avgränsad i tiden. Projekt är ofta väldigt målfokuserade, då projektet 
ska genomföras under en utsatt tid med lånade resurser enligt en budget, detta 
innebär att målet med projektet bör var tydligt för att få ett bra resultat inom 
ramarna för projektet.  

Projekt kan beskrivas som en process med en start och ett slut. Syftet med att 
utföra projektet som en process är att arbetsuppgifter utförs i en viss ordning. 
Detta medför att projekten genomförs på ett förutbestämt sätt varje gång, och 
att ingen del av processen hoppas över vilket skulle innebär att nästa del skulle 
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försämras. Kärnprocessen är den del av projektet som leder fram till resultat, 
kärnprocessen har i sin tur ett antal stödprocesser som krävs för att utföra 
arbetet i kärnprocessen. (Tonnquist 2008) 

 

Projekt brukar delas in i ett antal faser vilka enligt (Tonnquist 2008) är: 

• Förstudie – analysera förutsättningar och specificera uppdraget 

• Planering – producera planer för genomförande 

• Genomförande – arbeta i projektet och inför resultaten 

• Avslut – utvärdera och avveckla projektet. 

Modellen innehåller även effekthemtagning och avstämning av effektmålen. 
Detta för att säkerställa att projektet följts upp och att nyttan av det utvärderats. 
Se figur 3.5.  

 

Figur 3.5. Generell projektmodell. 

Den generella projektmodellen är så pass enkel att den i de flesta fall går att 
jämföra med andra modeller. Detta underlättar kommunikationen mellan olika 
företag och organisationer som är vana att följa sin egen projektmodell. 
(Tonnquist 2008) 

3.2.1 Projektorganisationen  

Projektet ska organiseras så att det tydligt framgår vilka roller som finns i 
projektet och vilka befogenheter och ansvar de har. Varje projektroll ska ha en 
projektbeskrivning för att undvika delat ansvar och upphov till osäkerhet 
angående vem som ska göra vad, med risk för dubbelarbete och att viktiga 
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delar glöms bort. Projektledaren och beställaren har de viktigaste rollerna i 
projektet eftersom hela projektet organiseras runt dem. Enligt Tonnquist (2008) 
kan en projektorganisation innehålla följande roller: 

Beställaren. Beställaren förväntas kunna ställa krav och kritisk bedöma 
resultatet. Om är kompetent inom sitt område påverkar det kvalitén på 
produkterna genom att den blir högre och kostnaden på projektet blir lägre. 
Beställaren har befogenhet att ta beslut om när ett projekt ska påbörjas. I 
projektorganisationen representerar beställaren uppdragsgivaren och 
projektledaren leverantören (Tonnquist 2008). 

Projektledaren. Huvuduppgiften för en projektledare är att leverera önskat 
resultat till beställaren genom att leda projektgruppen. Projektledaren är 
projektets chef och måste således behärska grundläggande ledningsuppgifter 
(Tonnquist 2008). 

Projektgrupp. Huvuduppgiften för projektgruppen är att utföra aktiviteter som 
leder till de beställda projektmålen. Medlemmarna i projektgruppen måste 
således sätta sig in i vad som ska levereras, skulle det finnas några oklarheter 
måste projektledaren kontaktas. Projektgruppen ska bestå av de personer som 
behövs för att utföra projektet, vilket innebär att medlemmarna bör ha rätt 
kompetens för sin uppgift och kunna samarbeta med andra. (Tonnquist 2008)  

Styrgrupp. Styrgruppen är det viktigaste beslutsorganet i projektet och har 
ansvar för de viktigaste beslutspunkterna mellan projektets olika faser. Det är 
inte alltid nödvändigt att ha en styrgrupp, i till exempel ett mindre projekt med 
enkla förhållanden mellan beställare projektledare kan styrgruppen vara 
överflödig (Tonnquist 2008)  

Resursägare. Är i de flesta fall en linjechef som inte ingår i 
projektorganisationen. Resursägaren tilldelar resurser till projektledaren som 
sedan ska använda tilldelade resurser på bästa sätt. Resursägaren ansvarar även 
för kompetensen hos resurserna. Projektledaren och resursägaren bör ha en bra 
och öppen kommunikation, då det är nödvändigt med ett väl fungerande 
samarbete dem emellan. Då projektmedlemmarna ofta har en roll i 
organisationen under linjechefen och en annan i projektet under projektledaren 
(Tonnquist B 2008) 

Delprojektledare. Delprojektledaren ansvarar för en viss del av projektet och 
har som huvuduppgift att leverera ett delresultat till projektledaren. Eftersom 
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delprojektledaren ska leda en projektgrupp bör projektledaren även behärska 
grundläggande ledningsuppgifter (Tonnquist B 2008)  

Kvalitetssäkrare. Kvalitetssäkrare är en oberoende person som har blivit utsedd 
av antingen beställaren eller kunden. Huvuduppgiften består i att 
kvalitetsgranska projektet, arbetsgången och resultatet. I vissa fall kan även 
finansiärer eller försäkringsbolag utse en kvalitetssäkrare för att kunna se om 
de projekt de är involverade i genomförs (Tonnquist B 2008) 

Referensgrupp. Referensgruppen kan beskrivas som ett forum för idéer, 
lösningar och presterade delresultat. Referensgruppen hjälper projektledaren, 
om den används på rätt sätt att hålla kursen mot uppsatta mål som inte bara 
följer planen, utan även tillfredställer övriga intressenter. Referensgruppen kan 
bestå av potentiella användare, tilltänkta kunder och affärspartners (Tonnquist 
B 2008). 

I Figur 3.6 visas förhållande mellan de olika delarna i projektorganisationerna 
och hur de förhåller sig till varandra. 

 

Figur 3.6. Generell projektorganisation. 

3.3 Byggledning 

Byggledning eller Construction Management (CM) har funnits i USA sedan 
1950- talet, vilket innebär att beställaren istället för att upphandla en 
entreprenör upphandlar en konsult som tar hand om jobbet. Skillnaden blir då 
att byggledaren arbetar direkt under beställaren och ta vara på dess intressen 
(Riggs 1988). Dock bör det nämnas att byggledning i sig inte är en 

Styrgrupp

Beställare/Projketägare

Resursägare Projektledare Kvalitetssäkrare

Projektgrupp
Delprojektledare

Projektmedlemmar
Referensgrupp



KVALITETSLEDNING AV BYGGLEDARROLLEN  

  20 

entreprenadform utan ett sätt att administrera traditionella entreprenader 
(Rådberg 1999). Det finns olika nivåer av byggledning där konsulten ta hand 
om hela projektet, från projektering till genomförande eller bara är involverad i 
själva genomförandet. I det fallet när byggledaren bara är involverad i 
genomförandefasen fungerar byggledaren som en förlängd arm till 
projektledaren. När byggledning används så förändras även 
projektorganisationen, där byggledaren blir en del av organisationen, vilka har 
ett avtal med beställaren men inte med entreprenören. Dock har byggledaren 
enligt kontraktet med beställaren ett utförandekontrakt med entreprenören. 
Projektorganisationen kan då se ut som i Figur 3.7. 

 

Figur 3.7. Generell projektorganisation med byggledning (Haltenhoff 1986).  

Byggledarens uppgifter i genomförandeskedet kan vara: 

• Söka tillstånd 

• Kontrollera ekonomi- och tidplaner 

• Koordinera och inspektera arbeten på plats 

• Förhandla med entreprenören om ÄTA - arbeten 
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3.4 Kvalitetsledningssystem 

Ordet kvalitet har sitt ursprung i latinets ”qualitas” som betyder beskaffenhet. 
Dock så har ordet fått en allt bredare definition de senaste åren. Enligt ISO 
9000:2000 är kvalitet ”den grad vilken inneboende egenskaper uppfyller de 
krav, dvs behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd 
eller obligatorisk” . Detta gäller tjänster eller produkter dock anser Bergman & 
Klefsjö (2007) att kvalitet är ”dess förmåga att tillfredställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Den viktigaste delen i detta 
påstående är behov och förväntningar. Eftersom man inte alltid vet vilka behov 
man har, men det är desto lättare att ha förväntningar på en produkt eller tjänst 
(Bergman & Klefsjö 2003). 

Kvalitet definieras på olika sätt beroende på om det är en produkt eller en 
tjänst, Man kan säga att produkten eller tjänsten har kvalitetsdimensioner som 
kunden anser var viktiga se Figur 3.8 och 3.9. 

 

Figur 3.8. Några kvalitetsdimensioner för en vara. 
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Figur 3.9. Några kvalitetsdimensioner på en tjänst. 

De flesta dimensionerna i kvalitetsdimensioner för tjänster handlar om 
förtroende till den eller de som levererar tjänsten. Utöver detta är det 
naturligtvis viktig vad tjänsten innehåller och hur den är utformad och om 
innehållet uppfyller eller överträffar kundernas behov och förväntningar. 
(Bergman & Klefsjö 2007) 

Kvalitetsdimensionerna ovan är generella och ger bara ledning vid 
produktplanering. Varje produkt och tjänst måste uppfylla de speciella krav 
som ställs från kunden. Detta innebär även att vissa dimensioner väger mer för 
vissa varor än andra (Bergman & Klefsjö 2007). 

Det har blivit allt vanligare att företag talar om kvalitetssystem eller 
kvalitetsledningssystem. Dessa system utgör en bas för att styra och förbättra 
kvalitetsarbetet i företaget (Bergman & Klefsjö 2007). Sedan år 1987 har 
organisationer med kvalitet i centrum kopplats ihop med ISO 9000-serien som 
är en av de mest framgångsrika standarderna någonsin (Hoyle & Thompson 
2003). 

International Organization for Standardization som är ansvariga för ISO 9000 
är en organisation för standardisering med säte i Genève. Cirka 150 länder är 
på olika sätt anslutna till organisationen. Serien har sina rötter i den 
amerikanska militärens standar. Serien har olika beteckningar i olika länder 
och i vissa fall även förändrat innehåll, i Sverige är beteckningen SS-EN ISO 
9000 som är identisk med ISO 9000. Den senaste upplagan av serien heter ISO 
9000:2000 (Bergman & Klefsjö 2007. 
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ISO 9000:2000 innehåller fyra standarder enligt Hoyle & Thompson (2003) 

• ISO 9000:2000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och 
terminologi 

• ISO  9001:2000 Ledningssystem för kvalitet – Krav 

• ISO 9004:2000 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till 
verksamhetsförbättringar 

• ISO 19011:2002 Vägledning för revision av kvalitets- och/eller 
miljöledningssystem.. 

ISO 9000 bygger på åtta principer för kvalitetsledning, se Figur 3.10. Dessa 
åtta punkter bör enligt standaren genomsyra verksamheten men främst vara till 
hjälp vid uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystemet. 

 

Figur 3.10. De åtta principerna för kvalitetsledning som ligger till grund för 
ISO 9000:2000. 

ISO 9001 är den enda standarden med krav, här framgår det hur ett 
kvalitetssystem ska vara uppbyggt. Standarden bygger på följande 
begreppsmässiga modell, se Figur 3.11 (Bergman & Klefsjö 2007) 

Principer för kvalitetsledning i ISO 9000
Kundfokus. Organisationer är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida 
kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kundens förväntningar.

Ledarskap. Ledare åstadkommer enlighet när det gäller organisationens inriktning. De bör skapa 
och underhålla den inre miljön vari personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens 
mål.

Medarbetarnas engagemang. Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. 
Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.

Processinriktning. Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser 
hanteras som en process.

Systemangreppssätt för ledning. Att fastlägga, förstå och hantera samhörande processer som 
ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.

Ständig förbättring. Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett 
beständigt mål.

Faktabaserade beslut. Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information.

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. En organisation och dess leverantörer är 
beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa 
värde. 
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Figur 3.11. Modell över det processangreppssätt som finns I ISO 9000:2000. 

I ett kvalitetsledningssystem används olika typer av dokumentation: 

• Dokument som ger information om organisationens 
kvalitetsledningssystem och dess uppbyggnad. 

• Dokument som beskriver hur kvalitetsledningssystemet tillämpas på en 
specifik produkt, projekt eller kontrakt – Kvalitetsplan. 

• Dokument som ger information om hur enskilda aktiviteter ska utföras 
– Rutiner 

• Dokument som ger bevis på att vissa aktiviteter har utförts och det 
erhållna resultatet – Redovisande dokument. 

Vilken omfattning dokumentationen ska ha avgör varje organisation för sig och 
om den ska var i pappersform eller elektronisk. Detta beror ofta på 
organisationens storlek och inriktning. Standarden är utformade på så sätt att 
den lätt ska anpassas till andra kända standarder, till exempel miljö, hälsa och 
säkerhet eller ekonomi (Bergman & Klefsjö 2007). 

Standarden är uppbygg kring fyra huvudpunkter, se Figur 3.10. Ledningens 
ansvar, hantering av resurser, produktframtagning samt mätning, analys och 
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förbättring kopplade till ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet. De 
olika delarna i ISO 9001 tar upp följande krav: 

• Ledningens ansvar 

• Hantering av resurser  

• Produktframtagning 

• Mätning, analys och förbättringar 

ISO 9004 ger riktlinjer när det gäller förbättringar. Även riktlinjer till ledning 
om tillämpning och användande av kvalitetsledningssystem finns med i 
standarden. Den har samma uppbyggnad som ISO 9000 med de åtta 
principerna, men vikten ligger på vilka processer som bör ingå i ett 
kvalitetsledningssystem och förbättring av organisations processer. Det ingår 
även ett appendix i form av ett verktyg för självutvärdering av mognadsgraden 
av organisationens kvalitetsledningssystem och hur förbättringsområden ska 
finnas (Bergman & Klefsjö 2007). 

ISO 19011 ger vägledning om principer för revision, ledning av 
revisionsprogram och genomförandet av revisioner för kvalitetsledningssystem 
och miljöledningssystem. Det framgår även vilken kompetens revisorerna bör 
ha. Standarden är tillämpbar för alla organisationer som ska genomföra interna 
eller externa revisioner av kvalitetslednings- eller miljöledningssystem. 
Standarden kan även användas av certifierings- och registreringsorgan som 
utför externa revisioner av ledningssystemen (Bergman & Klefsjö 2007). 

3.5 Offensiv kvalitetsutveckling 

I dagsläget ser allt fler företag och organisationer kvalitetsfrågor som en viktig 
del av verksamheten. En sådan filosofi utgör grunden i vad man kallar Total 
Quality Management, TQM eller offensiv kvalitetsutveckling, vilket innebär att 
man ständigt försöker uppfylla eller överträffa kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ständigt förbättringsarbeten där 
engagemang och fokus på organisationens processer är viktiga (Bergman & 
Klefsjö 2007). 

Den offensiva kvalitetsutvecklingen består ett antal grundvärderingar som är 
följande. 
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• Sätt kunden i centrum 

• Basera beslut på fakta 

• Arbeta med processer 

• Arbeta med ständiga förbättringar 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 

Dessa värderingar brukar även kallas ”hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling”, se Figur 3.12. 

 

Figur 3.12. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. 

Innebörden av de olika hörnstenarna förklaras nedan (Bergman & Klefsjö 
2007). 

Sätt kunden i centrum. Det centrala i dagens syn på kvalitet är att sätta kunden i 
centrum. Detta innebär att det är kunden som bestämmer vad bra kvalitet är, 
kvalitetsarbetet inom företaget eller organisationen måste då ställas i relation 
till kundernas behov och förväntningar. Även konkurrenterna på marknaden 
bestämmer vad som är kvalitet, till exempel om en konkurrent kommer med en 
ny produkt med bättre egenskaper så kan detta innebär att kvalitén på den egna 
produkten kan upplevas som försämrad. Detta innebär att stor vikt läggs på att 
aktivt ta reda på vad kunderna vill ha och samtidigt försöka överträffa kundens 
behov och förväntningar på produkten. (Bergman & Klefsjö 2007). 

De senaste åren har dock flertalet företag börjat skräddarsy sina produkter efter 
kundernas behov och önskemål. Detta ger även företagen möjlighet att 
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undersöka vad olika kunder vill ha och på så sätt rikta erbjudanden till lämpliga 
kundgrupper. Detta kallas CRM, (”Customer Relationship Managemen”. 
(Bergman & Klefsjö 2007). 

Att sätta kunden i centrum innebär inte enbart de externa kunderna utan även 
de interna alltså medarbetarna. För att varje medarbetare ska kunna göra ett bra 
arbete är det viktig att även deras behov och förväntningar uppfylls inom 
arbetsplatsen. Kvalitetsutvecklingen handlar till stor del om att ge bästa 
möjliga förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete som man kan 
vara nöjd med (Bergman & Klefsjö 2007). 

Basera beslut på fakta. Viktiga beslut bör byggas på väl underbyggda fakta och 
inte baseras på antaganden eller slumpen. För att kunna göra en bra analys 
behövs analysmetoder som kan skilja på verkliga orsaker och ”brus”. 
Systematisk information om kundernas behov, önskemål, reaktioner och 
tyckande bör samlas in för att få en bra bild av hur kunderna ser på produkten. 

Även vid produktionen är det viktigt med faktabaserad beslutsstrategi, tidigare 
har man i stor utsträckning mätt i produktionsprocessen men väldigt sällan 
använt sig av informationen som förbättringsunderlag. Informationen har ofta 
legat orörd då den har varit alldeles för omfattande, men genom att använda sig 
av enkla statistiska metoder skulle man kunna bearbeta erhållen data och få 
lämplig information att analysera. Utifrån analysen dras sedan slutsatser och 
förslag till förbättring. Vid arbetet att samla in, strukturera och analysera verbal 
och numerisk information finns det två enkla verktyg som kan användas, se 
Figur 3.13 (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

Figur 3.13. Sju förbättringsverktyg som är avsedda för strukturering och 
analys av numerisk och verbal information.  
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Arbeta med processer. Organiserad verksamhet kan till stor del ses som en 
process alltså ” ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i 
tiden”. Processen transformerar input, i form av arbetskraft och material till 
output, i form av varor och tjänster, se Figur 3.14 (Bergman & Klefsjö 2007). 

 

Figur 3.14. Generell process inom ett företag. 

Processen hjälper till att knyta samman historiken och framtiden, vilket ger 
information om hur bra processen fungerar och vad som behöver förbättras. 
Man brukar skilja mellan tre olika processer. 

• Huvudprocesser, ska uppfylla de externa kundernas behov och förädla 
de produkterna som erbjuds. Vilken typ av process det handlar om 
beror på typ av verksamhet.  

• Stödprocesser, har som uppgift att tillhanda ha resurser till 
huvudprocessen. Stödprocessen har främst interna kunder exempelvis 
rekryteringsprocesser och underhållsprocesser. 

• Ledningsprocesser, vars uppgift är att besluta om organisationens mål 
och strategier samt genomföra förbättringar i de övriga processerna. 
Exempel på ledningsprocesser är strategisk planering och 
revisionsprocess. (Bergman & Klefsjö 2007). 

Arbeta med ständiga förbättringar. De externa kundernas krav på kvalitet ökar 
ständigt samtidigt som nya tekniska lösningar dyker upp. Därför måste man 
hela tiden försöka förbättra kvalitén på sina nuvarande produkter. Arbetet med 
att ständigt förbättra verksamheten är viktig, då den som slutar bli bättre slutar 
snart att vara bra. Symbolen för ständig förbättring är förbättringscykeln, se 
Figur 3.15. (Bergman & Klefsjö 2007). 
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Figur 3.15. Exempel på en förbättringscykel. 

Grundregeln för kvalitetsförbättringar är att det alltid går att göra något med 
högre kvalitet till en lägre kostnad. Stävan efter ständig förbättring är en mental 
bild av att det man gör idag alltid går att göra bättre, i form av ”bättre 
kundnytta och med mindre resurser” (Bergman & Klefsjö 2007). 

Skapa förutsättningar för delaktighet. Medarbetaren måste känna att de är 
delaktiga och aktivt kan påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. 
Nyckelord här är kommunikation, delegation och utbildning. Detta innebär att 
de som ges förutsättningar för att göra ett bra jobb och kan känna yrkesstolthet 
och uppskattats för det de gör kommer att engagera sig mer i sitt arbeta och på 
så sätt öka kvalitén på arbetet. Man brukar tala om ”onda och goda cirkeln” 
som är direkt kopplade till hur man åstadkommer delaktighet och engagemang 
genom delegation av befogenheter och ansvar, se Figur 3.16 (Bergman & 
Klefsjö 2007). 
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Figur 3.16. En ond och en god cirkel som är kopplade till effekten av 
delegering av ansvar och befogenheter. 

Engagerat ledarskap. I botten på hörnstenmodellen finns hörnstenen engagerat 
ledarskap, vilken är grunden för att åstadkomma en kultur med offensiv 
kvalitetsutveckling. Hörnstenen engagerat ledarskap handlar både om 
ledarskap och om engagemang. I dag talas alltmer om chef och ledare som två 
olika roller, där ledaren är en funktion och chef en position. Vilket innebär att 
chefen har fått sin legitimitet uppifrån och ledaren i allmänhet underifrån från 
sina medarbetare (Bergman & Klefsjö 2007). 

3.6 Kvalitetssäkring av projektet 

Kvalitetssäkring kan i detta fall benämnas som ”Kvalitetssäkring av 
projektstyrningen är att säkra att projektet blir färdigt i tid till rätt kostnad, 
omfattning och kvalitet” enligt Nordqvist (2002). Detta innebär att kvaliteten 
på leveranser, produkter och tjänster inte är en del av kvalitetssäkringen av 
projektarbetet eller projektstyrningen. 

Påverkbarheten i ett projekt är som störst i början på projektet, då man 
fortfarande kan säga ja eller nej till projektet. Allt eftersom projektet går vidare 
så låses det upp av olika sorters beslut, som innebär att påverkbarheten minskar 
tills resursförbrukningen tar över och det istället blir viktigt att kontrollera 
projektet, se Figur 3.17. 
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Figur 3.17. Projektets påverkbarhet och resursförbrukning över tiden. 

Detta visar hur viktigt det är att engagera sig från start i projektet och på så sätt 
förlänga den tid som det är möjligt att påverka slutresultatet. (Nordqvist 2002). 

För att få ett lyckat projekt med önskad kvalitet och en effektiv projektstyrning 
är det ett par saker som man bör tänka på. Varje projekt startar med att ett 
förslag tas fram som senare ska leda till ett beslut om ett projekt. Förslagsdelen 
är den absolut billigaste delen i projektet och det är även här man har störst 
chans att påverka. Detta innebär att man inte bör snåla angående tid och pengar 
i förslagsdelen, vilket kan straffa sig senare i projektet. En 
livscykelkostnadsanalys bör upprättas för att på så sätt få reda på objektets 
ekonomi under en längre tid. Någon sorts riskidentifiering bör göras i 
startskedet av projektet. Riskerna kan vara ekonomiska, politiska beslut, lagar 
och förordningar med mera. Genom att uppföra en successiv kalkylering kan 
särskilt riskfyllda moment upptäckas och analyseras, de kan förebyggas eller 
alternativa lösningar kan användas. Projektet kan även delas in i olika etapper 
som godkänns var för sig. En kalkyl kan då upprättas till varje etapp vilket ger 
en klarare bild över de kostnader och risker som föreligger (Nordqvist 2002). 

Vid större projekt med komplicerade lösningar och många människor som ska 
var inblandade kan det var en bra idé att upprätta ett funktionsprogram. 
Programmen kan var en formell eller informell del av kontraktet, den kan även 
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vara förfrågningsunderlaget vid upphandling av produkter och tjänster. 
Funktionsprogrammen kan bland annat vara utformade som 
rumfunktionsprogram eller systemfunktionsprogram, dessa kan kompletteras 
med organisationsprogram eller utrustningsprogram för till exempel en 
avdelning. Funktionsprogrammen innehåller även programkrav som kan vara 
vilka uppgifter som ska utföras, installationer, inredning och utrustning i 
avdelning, rum eller till datasystem. Programmen innehåller inte bara 
funktionella och tekniska lösningar utan även i vissa fall funktionella och 
tekniska lösningar om det anses nödvändigt (Nordqvist 2002). 

Genomförandet av projektet som är den mest resurskrävande delen brukar med 
fördel brytas ned i olika processer. Huvudprocessen som är den primära delen i 
projektet kan bestå av projektets beslut, bygga, utrustning maskiner och 
personal. (Figur 3.18).  

 

Figur 3.18. Huvud – och delprocesser för ett industriprojekt. 

Huvudprocessen kan i sin tur delas in i delprocesser som anpassas till rådande 
förhållande på marknaden, då en del upphandlingar kan ske i konkurrens. 
Genom att dela upp huvudprocessen kan projektet göras hanterbart och 
anpassas efter rådande leverantörsstruktur. Risken är dock att delarna börja 
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leva ett eget liv och på så sätt glider ifrån de övriga projektet. Detta kan dock 
förhindras med en välstrukturerad tidplan som visar huvudprocesserna och 
delprocesserna samt beroendet mellan dem. Tidplanen kan med fördel delas in 
i tre delar som riktar sig till olika målgrupper i projektet. 

• Huvudtidplanen som omfattar hela projektet. Rikta sig främst till 
projektledningen. 

• Deltidsplaner omfatta projektets leveranser för särskilda ändamål kan 
till exempel var en konstruktionsritning till en viss byggnadsdel.  

• Leverantörernas egna tidsplaner. 

 Löpande under genomförandet är det viktigt att rapportera hur projektet 
fortgår högre upp i organisationen. Så att eventuella fördyringar och 
förseningar kan identifieras tidigt och förhoppningsvis åtgärdas. Rapporterna 
bygger på uppföljningsrapporter och ska innehålla: 

• Tidsmässig framdrift 

• Kostnadsläge 

• Kvalitet jämfört med kvalitetsplan 

• Avvikelse med kommentarer 

• Vidtagna och föreslagna åtgärder med anledning av rapporterade 
avvikelser 

• Prognos över möjligheter att styra projektet så att villkoren för 
nästkommande huvudhändelser och fastställda mål uppfylls. 

Eventuella ändringar som ska genomföras bör behandlas som ett delprojekt i 
huvudprojektet. Ändringen kan då behandlas enskilt när det handlar och 
beräknad kostnad, tid och kvalitet. Ändringsbeställningarna bör ske enligt en 
framarbetad rutin med en särskild ändringsblankett (Nordqvist 2002). 

Det sista som händer är att projektet avslutas. Det är då viktigt att projektet 
verkligen avslutats i tid och att erforderliga åtgärder tas för avslutet, till 
exempel att säga upp löpande avtal och omplacera projektmedlemmarna till 
andra uppdrag. Annars kan det finnas en risk att projektet lever kvar i en liten 
skala med onödiga kostnader som följd (Nordqvist 2002).  
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En annan syn på kvalitetssäkring är kvalitetssäkring av resultat, vilket främst är 
tillämpbart när produktionen har påbörjats. Detta kan delas in i två olika sorters 
kvalitetssäkring. Dels är det den kvalitetssäkring som syftar till att följa utsatta 
policys och regler samt upprättande av checklistor och dokument. Den andra 
sorten av kvalitetssäkring är mer målinriktad, de uppsatta målen följs upp och 
rutiner etableras i ett tidigt skede för att kvalitetssäkra produkten. Vid 
kvalitetssäkring av resultat gäller Figur 3.17 angående till vilken grad man kan 
påverka ett projekt. 

Wermelin (1997) definierar kvalitetssäkring på följande sätt ”kvalitetssäkring 
syftar till att skapa tilltro till att kvalitetsstyrningen kommer att fungera. 
Kvalitetssäkring kan vara organisationens redovisning av policy och mål för 
kvalitetssäkring, och att organisationen har rutiner, hjälpmedel och utbildad 
personal på området”. 

Här kan man tala om tre grundläggande steg för kvalitetssäkring: 

• Tänk före 

• Gör rätt från början 

• Kontrollerar resultaten mot kraven 

Beställaren har ansvar för att det som produceras uppfyller de lagar och 
förordningar som finns, även att de uppfyller utsatta kvalitetskrav enligt PBL 
(Plan- och Bygglagen), kvalitetskraven på produkten är dock i många fall 
högre. Figur 3.19 visar ansvaret för en beställare/byggherre i ett byggprojekt 
(Wermelin 1997). 
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Figur 3.19. Beställarens/byggherrens ansvar i byggprojektet. 

Kvalitetssäkring i detta avseende kan sägas bygga på två grundförutsättningar: 

• Det är beställaren som har ansvar för att kvalitetssäkring sker. Till sin 
hjälp kan beställaren utse en kvalitetsansvarig som ska se till att 
byggnaden uppfyller tekniska egenskapskrav och gällande 
bestämmelser enligt PBL. 

• Beställaren har även ansvar för att infria ställda förväntningar och på 
så sätt få rätt kvalitet 

Detta innebär att beställarens egna krav i många fall kan vara högre än PBL:s 
krav (Wermelin 1997). 

Genom att kvalitetssäkra med checklistor kan en ökad förståelse bland 
konsulter och entreprenörer uppnås angående vilka krav på kvalitetssäkring 
beställaren har. Egenkontroller för att styra kvalitetssäkringen i projekten ska 
på ett enkelt sätt fastställas med hjälp av checklistor. Dock bör det nämnas att 
checklistor inte är den universala lösningen, utan tar i många fall bara upp 
grundläggande byggfrågor som bör kompletteras vid mer komplexa arbeten. En 
stor fara med checklistor är att man blint litar på att checklistorna har alla svar 
och då lätt blir passiv och slutar var kreativ. (Wermelin 1997) 

Vid de olika skedena i projektet som har nämnts tidigare behandlas olika 
sorters checklistor och kvalitetssäkrande moment vilka sammanställs i Figur 
3.20. 

Beställarens/byggherrensansvar i byggprojektet
 

PBL:s nya krav 
kvalitetsansvarig

Kontrollplan

Övriga byggregler/
samhällskrav

 

Kvalitetskrav = 
vemskrav

 

Enligt överens-
kommelse

 

Kontroller
 



KVALITETSLEDNING AV BYGGLEDARROLLEN  

  36 

 

Figur 3.20. Generell handläggning av kvalitetssäkring byggprojekt i 
produktionsskedet. 

Kvalitetssäkring kan i detta fall enligt Bergman & Klefsjö (2007) vara att 
”arbetet fokuseras på att formulera och samla rutiner för hur man ska hantera 
inkommande material, reklamationer och mätinstrument samt hur ansvar 
fördelas”  

I början av ett projekt sätts alltid olika projektmål upp, dessa bryts sedan ner i 
mer detaljerade delar specifikationer och krav. Målen sätts i de flesta fall tidigt 
i projektprocessen till exempel i förstudien, för att på sätt få en bild av vad man 
vill få ut av projektet. Under projektets gång är det viktigt att säkerställa att de 
arbeten som utförs håller rätt ambitionsnivå och kvalitet. Detta arbete 
underlättas om man i ett tidigt skede definierar olika kvalitetssäkrande 
åtgärder, exempel på detta är: 

• Avstämning med användare 

• Granskning av någon utomstående 

• Avstämning gentemot målformuleringar och kravspecifikation 

• Testplaner ska tas fram och genomföras 
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Eftersom inte alla projekt ser likadana ut så är det viktigt att redan i 
projektförutsättningarna ange vilka metoder för kvalitetssäkring som ska 
användas i projektet (Larsson & Larsson 2005). 





 RESULTAT 

 39 

4 RESULTAT 

I detta kapitel sammanställs resultatet från studien av Vägverkets 
kvalitetsledningssystem och dess organisation samt resultatet från 
intervjuerna.  

4.1 Vägverkets projektorganisation 

Vägverket har en linje-/stabsorganisation vilket är indelat i internrevision, 
huvudkontor, samt verksamhetsområdena samhälle, färjerederiet, support, väg, 
förarprov samt VUC (Vägsektorns utbildningscentrum). 

Verksamhetsområdet Samhälle ansvarar för dialogen med Vägverkets kunder 
och samarbetspartner och tar beslut som berör dessa. Samhälle är Vägverkets 
interna beställare och bestämmer verksamhetsplanens utseende och vilka 
investeringar som ska göras. 

Verksamhetsområdet Väg ansvarar för att investeringsverksamheten blir 
effektiv och är den som handlar upp och kontrollerar investeringarna. Här finns 
även ett antal specialkompetenser. Väg består av ett antal projektkontor med en 
tilldelad budget för att utföra investeringsprojekt. Till varje investerings tillsätts 
en projektledare som ska arbeta utifrån vägverkets projektmodell, se figur 4.1. 
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Figur 4.1 Vägverkets projektmodell 

Projektmodellen består av fem steg: 

• Förstudie: Här beskrivs vilka brister nuvarande väg angående till 
exempel framkomlighet och säkerhet. Sedan beskrivs tänkbara 
lösningar på problemet. Det är även viktigt att det finns en öppen 
dialog mellan vägplanerare, samarbetspartners och övriga som 
kommer att påverkas. Förstudien ska bland annat ge svar på vilka 
problem och möjligheter som finns, vad som händer om ingenting 
görs, alternativ till lösning, vilket geografiskt område som berörs, 
om projektet ska drivas vidare och om vägen behöver dras om, hur 
den nya sträckan ska se ut. 

• Vägutredning: Här studerar man olika lösningar och analyserar 
vilka konsekvenser de kommer att få. Under detta skede är 
allmänna intressen av största betydelse, till exempel 
markanvändning, trafiksäkerhet och miljö. Vägutredningen ger 
underlaget till val av en vägkorridor. En vägkorridor är ett område 
där det kan vara aktuellt att placera den planerade vägen. 

• Arbetsplan: I detta skede börjar vägen projekteras. Vilket innebär 
att man inom den valda vägkorridoren försöker hitta den 
lämpligaste stäckningen av vägen. Skulle det komma fram i 
förstudien att det inte finns några alternativa korridorer så hoppar 
man över vägutredningen och påbörjar arbetsplanen direkt. Nu 
påbörjas även mer omfattande undersökningar av jordlager och 
berg, även en del mätningar kan påbörjas. 

• Bygghandling: Innehåller de tekniska handlingarna som krävs för 
att man ska kunna bygga vägen. Arbetsplanen är i många fall inte 
nog omfattande för att man ska kunna börja bygga. Därför behövs i 
de flesta fall ytterligare projektering och fältundersökningar. 
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• Bygga: Här påbörjas byggnationen av vägen, men innan byggstart 
informeras de berörda fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare 
kontaktas för att diskutera ersättningar för mark. Byggnadsarbetet 
får påbörjas när arbetsplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. 

4.2 De olika rollerna inom Vägverket 

Vägverkets projektorganisation består av följande delar: 

• Internbeställaren: Vägverkets internbeställare är avdelningen 
Samhälle som bestämmer vilka projekt som ska prioriteras och 
under vilka tider de ska utföras. När projektet är klart så överlämnas 
det till Samhälle som ansvarar för vidare drift och underhåll.  

• Projektchef: Denne är ansvarig för samordningen och personalen 
inom projekten. Det finns en projektchef per projektkontor.  

• Styrgrupp: En styrgrupp ska finnas i projekt med en budget över 
500 miljoner kronor eller när chefen för Väg anser att det är 
nödvändigt. Styrgruppen har till uppgift att värdera och avväga 
riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidplaner samt att bedöma 
omfattning, funktion och samhällsnytta i förhållande till 
budgetutrymme. Styrgruppen har i sig inte rätta att fatta beslut utan 
fungerar mer som ett stöd åt projektledaren. Styrgruppen ska bestå 
av max åtta personer.  

• Koordinatgrupp: Har till uppgift att främst på en övergripande nivå 
hantera samhällets behov och upplysa om syfte, innehåll och 
avgränsningar i det aktuella projektet. Regionchefen eller chefen för 
samhälle tar beslutet om en koordinatgrupp är nödvändig.  

• Tvärfunktionellgrupp: Alla projekt, stora eller komplexa och 
kritiska, samt projekt med stor betydelse ska ha en 
tvärfunktionellgrupp. Den har samma uppgifter som styrgruppen 
men i form av en mer granskande roll.  Enhetschefen för 
Samhällsutveckling är alltid ordförande.    

• Projektledare: Denne leder projektet och ska se till att beställaren 
får beställd produkt i rätt tid, till rätt kvalitet och rätt summa pengar.  
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• Referensgrupp: Ser till att projektet håller rätt kurs och inte bara 
uppfyller kraven i planerna, utan även tillfredställer behoven hos 
dem som ska använda produkten. 

• Informatör: Ansvarar för att information om hur projektet 
fortskrider kommer ut till dem som är berörda. Det kan bland annat 
ske via annonser i tidningar eller via utskick till en specifik grupp.  

• Kvalité/Miljö/Arbetsmiljö: Ser till att projektet följer de krav och 
regler som finns angående kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

• Erfarenhetssäkring: Ska se till att de erfarenheter som fås av 
projektet används på rätt sätt och kommer tillbaka in i 
organisationen. Ansvarar även för att samla in material till 
erfarenhetsåterföringen vid projektslutet.   

• Projektcontroller: Denne ansvarar för att projektstyrningen håller 
en hög kvalitet med avseende på beslutsprocesser, dokumentation, 
ekonomi, projektresultat och uppföljning. Projektcontrollern 
medverkar även vid marknadsföringsaktiviteter för att visa upp och 
presentera pågående projekt. 

• Delprojektledare: Ansvarar för en del av projektet och har till 
uppgift att leverera delresultat till projektledaren. Delprojektledare 
används ofta i större projekt. Delprojektledaren har även en 
organisation under sig för sin specifika del här kan bland annat 
finnas byggledare, expertstöd och marklösen. 

Ett exempel på en projektorganisation inom Vägverket visas i Figur 4.2. 
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Figur 4.2 . Vägverkets projektorganisation  

4.3 Vägverkets kvalitetssystem 

Vägverket är ISO certifierade och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000, ISO 
14000:2004 och AFS 2001:1. Vägverkets kvalitetsledningssystem består av två 
delar, dels ledningssystemet ”Vårt sätt att arbeta” och dels av 
”Projektportalen”. ”Vårt sätt att arbeta” och ”Projektportalen” är båda 
tillgängliga via Vägverkets intranät. 

”Vårt sätt att arbeta” och Infarten ska bidra till kundorientering, helhetssyn och 
effektivitet. Syftet med systemet är att samtliga medarbetare snabbt och enkelt 
ska få stöd i sitt arbete. ”Vårt sätt att arbeta” består av en 
verksamhetsgemensam del samt specifika delar för respektive enhet (figur 4.3). 
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Figur 4.3.  Struktur för ”Vårt sätt att arbeta” 

Systemet finns därför tillgängligt på Vägverkets intranät via startsidan Infarten 
som är uppbyggd efter ”Vårt sätt att arbeta”, se figur 4.4. 

 

 

 Figur 4.4. Huvudrubriker Infarten Vägverkets intranät. 

4.3.1  Vägverkets Kunder 

Under rubriken kunder beskrivs behoven hos Vägverkets kunder som är 
mottagare av Vägverkets tjänster. Här finns det styrande, vägledande och 
informativa dokument inom området. Vägverkets kunder är indelade i ett antal 
kundgrupper för att göra det lättare att identifiera nuvarande och framtida 
behov och önskemål samt leverera rätt ändamålsenliga tjänster. De olika 
gruppernas behov beskrivs i ett kundgruppsdokument. 
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Vägverket definierar servicetaganden för ett antal tjänster till kunderna, dessa 
ska tydliggöra vad kunderna kan förväntas sig av Vägverket och deras 
samarbetspartners på områden som är viktiga för kunderna. Genom kundtjänst 
utvecklas dialogen och enskilda kunder och ökar tillänglighet och öppenhet. 

Kundundersökningar görs för att få en bild av kundernas behov och problem, 
detta mäts med NKI (”nöjd-kund-index”) med hjälp av undersökningar och 
enkäter efter en marknadsundersökningsplan. För att stödja detta arbete finns 
det kundansvariga och kundnätverk. 

4.3.2 Mål och resultat 

Här hittar man uppdragsgivarens mål och krav, Vägverkets mål- och 
strategidokument samt resultat från uppföljningar och utvärderingar. Här finns 
även styrande, ledande och redovisande dokument. 

Vägverkets uppdrag från regeringen uttrycks i de transportpolitiska målen och 
förtydligast i regleringsbrev. Vägverket tillämpar mål- och resultatstyrning som 
styrfilosofi. Styrningen utgår från Vägverkets uppdrag från regeringen, vision 
och verksamhetsidé samt Vägverkets kännetecken och ledord. 

Vägverkets vision och verksamhetsidé: 

Alla vi som jobbar på Vägverket har visionen "Vi gör den goda resan möjlig" 
som grund för vårt dagliga arbete med att förverkliga ett långsiktigt hållbart 
vägtransportsystem. 

Visionen beskriver ett önskvärt tillstånd och är vår gemensamma ledstjärna när 
vi planerar och genomför vår verksamhet. 

Vägverkets verksamhetsidé "Med människan i centrum skapar Vägverket 
möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare 
och näringsliv" visar hur vi ska närma oss visionen. 

Verksamhetsidén beskriver på övergripande nivå vad vi ska göra, för vem och 
hur vi ska arbeta för att uppfylla visionen. 

Vägverkets kännetecken och ledord: 

En tydlig bild av Vägverket i omvärlden förbättrar möjligheterna att nå de 
transportpolitiska målen. Därför skall vi som medarbetare enligt våra 
kännetecken uppfattas som 
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• trovärdiga 
• öppna 
• kreativa samhällsbyggare. 

 

Generaldirektörens ledord för förbättringsarbetet är 

• kundorientering 
• helhetssyn 
• effektivitet. 

 

För att kunna planera och genomföra verksamheten identifieras de krav och 
behov som finns hos kunderna, samarbetspartners och uppdragsgivare. 
Kundbehoven sammanställs, prioriteras och vägs samman med 
uppdragsgivarens krav och mål till en strategisk plan för Vägverket. Till de 
strategiska målen kopplas mått och till strategierna kopplas åtgärdsområden. 
Enhetsvisa strategiska planer tas fram inom ramen för ”Strategisk plan för 
Vägverket”, vid behov kan även fördjupningsdokument tas fram till de 
strategiska planerna. Nationell plan för vägtransportsystemet och länsplaner är 
viktiga underlag till den strategiska planeringen. I Vägverkets policydokument 
pekas viktiga frågor ut som en grund för att formulera mål.  

Genom att identifiera framgångsfaktorer får man en bild av det som är 
avgörande för att nå de strategiska målen, varje år bestäms vilka 
framgångsfaktorer som är kritiska. Till varje framgångsfaktor finns det ett mått 
och resultatmål. Målen tas in via styrkort och verksamhetsplaner på olika 
nivåer i organisationen. För att säkra fastställa att målen nås kan de olika 
enheterna ta fram handlingsplaner. 

Uppföljning och rapportering sker per tertial och vid årets slut, uppföljningar 
sker även månadsvis och återrapportering till regeringen görs i samband med 
Vägverkets årsredovisning. 

För att utvärdera och analysera verksamhetssystemet används revisioner, 
verksamhetsbeskrivning enligt SIQ:s (institutet för kvalitetsutveckling) modell 
för kundorienterad verksamhetsutveckling, genomlysning, mätningar, NKI och 
NMI (nöjd-medarbetar-index). Vid ledningens genomgång utvärderas hur väl 
verksamheten och ledningssystemet fungerar och beslut fattas om vilka 
förbättringar som ska prioriteras. 
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4.3.3 Processer 

Under denna rubrik beskrivs det processinriktade arbetssätt som Vägverket 
tillämpar. Här hittar man Vägverkets processer och styrande, vägledande och 
informativa dokument samt verktyg för varje process. 

Processerna är framtagna utifrån kundernas behov av att kunna planera och 
genomföra sina transporter och resor. De styr även hur Vägverket ska arbeta 
för att kunna leverera de tjänster som kunder och uppdragsgivare förväntar sig, 
alltså hur de ska arbeta för att uppfylla mål, krav och åtaganden. 

Styrprocessen leda ska säkerställa att planeringen och uppföljningen och 
utvärderings- och förbättringsarbetet är effektivt och ändamålsenligt. 

Huvudprocessen stödja resor och transporter är grunden för allt arbete inom 
Vägverket och det är enligt denna som levererade prestationer och tjänster sker. 
Processen består i sig av fyra delar fånga kundbehov, förbättra transportvillkor, 
erbjuda resemöjligheter och stödja under resa. 

Stödprocesserna informera och kommunicera, kompetensförsörjning, hantera 
IT och data och upphandla och analysera marknaden är till för att stödja 
huvudprocessen så att denna fungerar effektivt. 

4.3.4 Organisation 

Här hittar man alla styrande, vägledande och informativa dokument om 
Vägverkets organisation. 

Här hittar man även organisationsstrukturen, organisationsbenämningar, 
fördelning av ansvar och befogenheter och roller och ansvar inom ramarna för 
linjeorganisationen. 

Vägverket leds av generaldirektören som ansvarar och leder verksamheten 
inom enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Generaldirektören har tre 
ledningsgrupper som stöd: Stora direktionen, Lilla direktionen och HK-
direktionen. Ledningsgrupper finns även på enhetsnivå. 

De lagar som är viktiga för Vägverket framgår av Lagar och krav och viktiga 
beslut som generaldirektören har fatta och avtal framgår av beslut och avtal. 

Vägverket arbetar utifrån dessa gemensamma arbetsformer: 



KVALITETSLEDNING AV BYGGLEDARROLLEN  

  48 

• Nätverk ger förutsättningar för lärande, informationsbyte, 
diskussion och förankring. Inom Vägverket finns nätverk för 
utveckling av tjänster, nätverk för förbättring och genomförande av 
verksamhet, kundnätverk och kompetensnätverk. 

• Projektarbetsformen används för att genomföra en stor del av 
Vägverkets verksamhet. Projekt ska drivas enligt Vägverkets 
gemensamma projektmodell och kopplas till Vägverkets processer. 

• Uppdrag i samverkan används för att uppnå ett effektivt samspel 
mellan beställare och utförare inom Vägverket. 

4.3.5 Stöd 

Stöd finns inte med som en rubrik i Infarten. Under denna rubrik sammanställs 
de huvudrubriker som fungerar som stödfunktioner till kvalitetsarbetet. 

• Kunskapsområden: Här finns alla styrande, vägledande och 
informativa dokument som kopplas till kunskapsområden inom 
Vägverket. Ett kunskapsområde kan stödja flera processer. 

• Medarbetare: Här finns dokument som ska fungera som stöd för 
medarbetarna, bland annat anställning, arbetsmiljö, arbetstider med 
mera. Under rubriken min sida kan man bland annat beskriva vad 
man arbetar med. 

• Arbetsstöd: Här finns det generella arbetsstödet för arbetet inom 
Vägverket, bland annat bibliotek, inför möte, IT och telefoni med 
mera. 

• Projektrum och arbetsrum: Här kan man hitta Vägverkets 
projektmodell och de dokument som är kopplade till det. Det finns 
även gemensamma arbetsytor, projektrum, arbetsrum och övrigt 
projektstöd. 

• Kalendariet: Här finns information om möten, besök, utbildningar 
med mera inom Vägverket. 
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4.4 Projektportalen 

 ”Projektportalen” är Vägverkets digitala plattform där varje projekt ska ha en 
egen sida där aktuella dokument från de olika skedena ska finnas. 
”Projektportalen” består av tre nivåer där den första är enheterna inom 
Vägverket, sedan indelas det in i projektkontor och den sista nivån är de 
enskilda projekten. Huvudrubrikerna i ”Projektportalen” framgår av figur 4.5. 

 

Figur 4.5.  Huvudrubriker ”Projektportalen”. 

”Projektportalen” är först och främst ett verktyg för projektledarna där man lätt 
ska kunna finna mallar, rutiner och processer med mera för det specifika 
projektet. Det fungerar även som ett planeringsverktyg där man ska kunna göra 
upp en tidplan, projektkalender, ärenden som måste behandlas och fördelning 
av uppgifter. Dokument som uppkommer under projektets gång ska även de 
vara tillgångliga via ”Projektportalen” till exempel mötesprotokoll, handlingar, 
ritningar med mera. 

Tanken med ”Projektportalen” är att Vägverket ska få en mer enhetlig och 
gemensamt arbetssätt, där det ska vara lätt för alla inom projektet att hitta 
dokument med mera som behövs i deras arbete. 

4.5 Intervjuer med byggledare 

Byggledarna som har intervjuats har arbetat för Vägverket, Banverket, Luleå 
Kommun, LKAB och Luftfartsverket. Alla förutom två intervjuade är inhyrd 
konsult. Samtliga intervjuade är män. Rubrikerna i kapitlet följer 
intervjublanketten för byggledare, Bilaga 4. 

4.5.1 Inledning 

Spridningen av erfarenheter inom branschen av de intervjuade var stor allt från 
4 år till 44 år för den som varit längst i branschen. Det var det enbart en som 
har en genomförd högre utbildning än fyraårigtgymnasium eller gymnasium. 
Ålderspannet stäcker sig mellan 28 år till 61 år och de flesta har tidigare 
erfarenheter från entreprenadbranschen.  
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Enligt de intervjuade finns skriftlig arbetsbeskrivning vanligen i någon form. 
Byggledarna kommer i det flesta fall in i projektet precis innan byggstart, vid 
kontraktsgenomgång och startmöte. En vanlig åsikt var dock att de skulle vilja 
komma in i mitten eller slutet av projekteringen för att kunna komma med 
åsikter på handlingarna.  

Större del av byggledarnas arbete sker på arbetsplatsen där man diskuterar med 
platsledningen, gör arbetskontroller och ser till att arbetet flyter. Fördelningen 
mellan administration och arbete på entreprenadplatsen är lika stora, dock 
skulle de flesta vilja tillbringa mer tid ute på arbetsplatsen. 

4.5.2 Erfarenheter byggledning och kvalitetsledning  

Samtliga av de intervjuade tycker att kvalitetssäkring är att handlingar och 
föreskrifter följs, även att checklistor och kontrollprogram är rätt ifyllda och 
inlämnade till beställaren, detta ses dock som både byggledarens och 
entreprenadens ansvar. En vanlig åsikt bland de intervjuade var att en muntlig 
bekräftelse på ett arbete är lika mycket värt som en skriftlig. 

Byggledaren ska fungera som beställarens representant på arbetsplatsen. På 
arbetsplatsen kontrollerar byggledaren arbetet som pågår, ser till att prover tas 
där de ska och analyseras och vara behjälplig vid frågor från entreprenören. 
Administrativa uppgifter kan vara att förbereda byggmöten, ekonomimöten, 
samordningsmöten och skriva protokoll till dessa. Byggledarens 
arbetsuppgifter kan sammanfattas som att se till att produkten levereras till rätt 
kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. 

Genomgång av organisationernas kvalitetsledningssystem sker i vissa fall men 
dock som en snabb genomgång av kvalitetsansvarig eller genom egen studie av 
informationsmaterial om systemet. 

4.5.3 Möten 

Byggmöten hålls generellt en gång i månaden men intervallet kan vid behov 
minskas eller ökas. Detta beror till stor del i vilket skede projektet är i, till 
exempel vid starten kan det finnas många frågor och möten kan behövas hållas 
tätare och vid lugna perioder kan man minska intervallet. Intervallet kan även 
bero av projektets längd. I de flesta fall är minst en representant från 
entreprenören på byggmöten och från beställaren är projektledaren och 
byggledaren med. Vid behov kan lämpliga experter kallas in till byggmötet, det 
viktigaste är dock att representanterna från entreprenören och beställaren är 
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beslutsmässiga och har befogenhet att ta ekonomiska beslut. Det som tas upp 
under ett byggmöte kan vara tidplan, pågående jobb, avvikelser, ekonomi, 
arbetsmiljö och planerade jobb. Utöver byggmötet så hålls det i många fall 
samordningsmöten och ekonomimöten, vilket är punkter som kan ta lång tid att 
diskutera och kan vara känsligt för de inblandade. Byggmöten hålls i det flesta 
fall i anslutning till arbetsplatsen. 

Byggledarna närvarar även vid beställarens interna möten, till exempel 
produktionsmöten och projekteringsmöten. 

4.5.4 Befogenheter 

Byggledarna tar i många fall ekonomiska beslut som påverkar entreprenaden 
men detta måste man komma överens med projektledaren innan byggstart, då 
det alltid är projektledaren som är ytterst ansvarig. En del uppgifter kan dock 
delegeras ner till byggledaren. 

Förändringar som sker i entreprenaden kan ske via byggmöten eller PM från 
antingen beställaren eller entreprenören. Om en ÄTA (Ändringsarbete, 
Tilläggsarbete och Avgående arbete) kommer från entreprenören så kan 
byggledaren i samråd med beställaren godkänna eller avslå förändringen. Om 
den blir godkänd så får entreprenören komma med ett kostnadsförslag. 

Vid revideringar av handlingar så är det byggledarens uppgift att se till att rätt 
handlingar finns på arbetsplatsen och att de gamla har tagits bort. 

4.5.5 Arbete på entreprenadplatsen 

Kontrollerna på arbetsplatsen består till största del av enklare mätningar med 
till exempel tumstock, måttband och mäthjul. Vidare kontrollerar byggledaren 
att rätt material används genom okulär besiktning och kontroll av 
leverantörernas leveranssedlar. Denne ser även till att schaktytor och pallar har 
rätt bärighet. I det fall projektet innefattar en bro så tillkommer ett antal tester i 
sammanband med gjutning och efter gjutning, till exempel kontroll av form 
och formsättning, undersöka eventuella gjutsår och sprickor och se till att 
brostödet är rätt positionerat. Utöver detta så genomförs i många fall även 
ronder som med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, dessa ronder följer 
en färdig dagordning och ett protokoll upprättas efteråt. Byggledaren 
kontrollerar även att den av entreprenören upprättade projektplanen följs och 
uppdateras när det sker förändringar. Kontroller görs även på den 
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dokumentation som ska upprättas, att den finns på plats och är ifylld av 
entreprenören. 

Största delen av arbetskontrollerna sker okulärt genom att se till att de i förväg 
upprättade arbetsberedningarna och genomförandeplan följs. Materialprover 
görs i det flesta fall av entreprenören men byggledaren är med vid 
provtagningen för att se till att det görs på rätt sätt. Referensprover kan tas av 
byggledaren för analys om man anser att det är nödvändigt. Den provtagning 
som ska genomföras av beställaren görs i det flesta fall av expertis inom 
området som finns inom organisationen eller är inhyrd. 

4.5.6 Uppföljningsarbete 

Uppföljningen av kvalitet och miljö sker i det flesta fall genom ronder som 
genomförs av de ansvariga inom organisationen och genom kontroll av 
entreprenörens upprättade dokument i form av bland annat checklistor, 
egenkontroller och dagbok. Före entreprenadstart går byggledaren igenom 
handlingarna och kan, beroende på hur långt projekteringen har kommit, ge 
förslag till förändringar. Det är viktigt att byggledaren kan handlingarna så pass 
bra att denne har fått en klar bild av hur arbetet ska genomföras. 

Angående frågan om byggledarna brukar använda sig av checklistor så fanns 
en klar skillnad mellan de som var erfarna och de som var mindre erfarna. De 
som hade varit längst i branschen litade till stor del på sin erfarenhet och de 
upprättade rutiner som fanns medan de med mindre erfarenhet tyckte att det 
borde finnas checklistor för det mer komplicerade arbetsmomenten. 

4.5.7 Rapportering 

Det som främst rapporteras till projektledaren är avvikelser, läget på 
arbetsplatsen, organisationsförändringar och sådant som kan bli en 
diskussionsfråga på byggmöten. Rapporteringen sker minst en gång i veckan 
beroende på hur uppdraget är upplagt så kan rapporteringen så kan det ske 
tätare. Rapporteringen sker i de flesta fall via telefon eller på produktionsmöten 
i muntlig form men avvikelser eller underrättelser bör även ske skriftligt, då det 
kan ge uppkomst till en ÄTA. 

Slutrapport av byggledarna är inget någon beställare i dagsläget officiellt 
kräver om det inte görs på eget initiativ. Byggledaren brukar dock vara med vid 
slutmötet och slutbesiktningen och skriva slutrapporten för hela projektet. En 
byggledare som jobbar i form av konsult har ett system där en blankett fylls i 
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av beställaren som utvärderar konsultens arbete, detta som en del av konsultens 
erfarenhetsåterföring inom sin egen organisation. 

4.5.8 Kontakter 

Byggledarens kontakter med projektörerna bör främst gå igenom 
projekteringsledaren om en sådan finns, annars så kan byggledaren ta 
direktkontakt med projektören. 

I övrigt så är byggledarens främsta kontakter de som finns på arbetsplatsen 
eller i direkt anslutning till denna, det kan vara entreprenören, 
sidoentreprenörer, markägare och ledningägare. Byggledarna ska aldrig uttala 
sig massmedialt utan hänvisa till projektledaren eller ansvarig inom 
organisationen. 

4.5.9 Projektet/Organisation   

Samtliga byggledare placeras under projektledaren som en del av 
organisationen och representanten ute på arbetsplatsen, eller som 
projektledarens högra hand. Byggledaren bör vara fristående i sin syn och 
fungera som ett bollplank till både entreprenören och beställaren, dock bör de 
tänka på att de representerar beställaren. 

4.6 Intervjuer med projektledare 

Majoriteten av projektledarna som har intervjuats arbetar för Vägverket på 
projektkontoret i Luleå, de övriga som intervjuades har arbetat för LKAB, 
Vattenfall och Banverket.  Samtliga intervjuade är män. Rubrikerna i kapitlet 
följer intervjublanketten för projektledare, Bilaga 3. 

4.6.1 Inledning 

Även bland projektledarna var spridningen av erfarenhet inom branschen stor 
allt från 8 år till 41 år.  Bland projektledarna är det sju av nio som har högre 
utbildning än en gymnasieutbildning. Ålderspannet sträcker sig mellan 36 år 
och 61 år. Samtliga projektledare har en officiell arbetsbeskrivning där det 
framgår vad som är projektledarens uppgifter. De projektledare som har 
intervjuats kommer i det flesta fall in i projektet någon gång under 
planeringsskedet. Detta varierar dock mycket då projektledaren ibland får ta 
över ett projekt från någon annan och således kommer in i ett senare skede, 
ibland så sent som vid genomförandet. 
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Arbetet består till stor del av administration i form av möten, granskning av 
handlingar, förbereda uppdrag, följa upp tid och ekonomi, svara på frågor från 
allmänheten och entreprenörer. Ut över detta så gör de flesta projektledare 
minst ett platsbesök i veckan. 

4.6.2 Erfarenheter byggledning och kvalitetsledning  

Enligt projektledarna är en byggledare någon som är ute på arbetsplatsen och 
representerar organisationen. Byggledaren ska fungera som projektledarens 
högra arm och se till att de får det som har beställds. Samtidigt ska även 
byggledaren kunna föra en dialog med både entreprenören och beställaren för 
att lösa problem som kan uppkomma under entreprenaden. Byggledaren bör 
även hjälpa till med administrationen under genomförandes som att skriva 
mötesprotokoll, förbereda möten och information till projektledare och 
ekonomisk uppföljning. Byggledarens huvuduppgift anser de intervjuade vara 
att säkerställa att beställaren får det man köpt, vara ute på arbetsplatsen och 
hjälpa beställaren och entreprenören ute på arbetsplatsen.  

Kvalitetssäkring anser intervjupersonerna är att man ser till att man får det som 
beställts, varken bättre eller sämre. Det kan även vara att man innan 
produktionsstart har utrett vilken kvalitet man vill ha och att det tydligt framgår 
i handlingarna och att inga motstridiga uppgifter finns. Verifiering och 
spårbarhet av det som har utförts lyfts också fram som en viktig del av 
kvalitetssäkring, detta innefattar även mätning och kontroll av beställaren av 
det arbete som har utförts. I det flesta fall har projektledarna genomfört någon 
slags utbildning av kvalitetsledningssystemet inom organisationen, den bestod 
av allt från en två dagars kurs till en snabb genomgång för att lära känna 
systemet. Annars har självstudier genom att arbeta med systemet varit den 
största källan till kunskap. 

4.6.3 Möten 

Byggmöten bör hållas cirka en gång i månaden om inte projektet kräver att det 
intervallet minskar eller ökar. De som huvudsakligen ska vara med vid 
byggmötena är från beställaren, projektledaren och byggledare och från 
entreprenören, platschef och ombud. Ombud från båda parterna är viktigt då de 
kan fatta beslut som kan ha ekonomiska konsekvenser. Vid behov kan olika 
sorters specialister vara med från båda parter till exempel miljö och kvalitet, 
finns det sidoentreprenörer kan även de vara med om det anses nödvändigt. De 
viktigaste punkterna på ett byggmöte är tid, pengar och kvalitet annars så följer 
man alltid fastställda dagordningar med ett antal punkter som tar upp allting 
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från avstämning med tidplan, samordning, produktion till resultat provtagning. 
Det kan även i vissa tillfällen vara lämpligt att dela upp mötet i delar om det är 
ett stort projekt, svåra tekniska lösningar eller att handlingarn är så pass dåliga 
att det uppkommer många ÄTA ärenden, man delar då upp mötet i en teknikdel 
och en ekonomidel. Annars är det vanligt att det hålls separata ekonomimöten 
där så få representanter från de båda parterna närvarar, då ekonomiska 
diskussioner kan dra ut på tiden och vara känsliga för parterna. Byggmötet 
hålls på arbetsplatsen, i det flesta fall i samband med ett platsbesök. 
Byggledaren bör utöver att vara med på byggmöten närvara vid beställarens 
interna möten till exempel projektmöten och ekonomi-, teknik- och 
samordningsmöten som hålls med entreprenören. 

4.6.4 Befogenheter 

De flesta projektledarna är överens om att byggledaren bör ha någon sorts 
ekonomisk befogenhet. Detta för att kunna ta beslut ute på arbetsplatsen och 
inte alltid behöva fråga projektledaren först, vilket gör att produktionen går 
smidigare. Någon direkt summa är det enbart tre intervjupersoner som vill 
säga, vilket stäcker sig från ett prisbasbelopp enligt AB 04 (Allmänna 
Bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader) 
vilket är 21000 kr till 100000 kr. Övriga anser att summan bör bestämmas 
utifrån erfarenhet och förtroende till byggledaren tillsammans med 
projektledaren innan produktionsstart. Det är dock viktigt att informationen om 
byggledarens befogenheter även kommer till entreprenören så att denne vet 
vilka beslut byggledaren kan ta. En projektledare anser att byggledarna inte bör 
ha några ekonomiska befogenheter överhuvudtaget. De beslut som byggledaren 
tar angående förändringar eller andra tekniska lösningar ska alltid förankras 
uppåt till projektledaren. Dessa beslut ska alltid skrivas in antingen i ett 
mötesprotokoll eller i dagboken. I slutändan är det alltid projektledaren som är 
ansvarig för projektet och ska stå för alla beslut. 

4.6.5 Arbete på entreprenadplatsen 

Byggledaren ska i första hand se till att entreprenören tar de prover och 
mätningar som finns med i kontrollplanerna och projektplanen. Har 
byggledaren rätt kompetens så kan denne utföra provtagning som sedan skickas 
till analys. Vid de mer kvalitetskritiska momenten kan utomstående kompetens 
hyras in eller om kompetens finns inom projektet kan den användas. 
Byggledaren bör även se till att arbetsmiljön och skyddsfrågor hanteras på rätt 
sätt. De provtagningar som byggledaren genomför kräver endast enklare 
mätutrustning som tumstock, måttband och mäthjul vilket utöver telefon, dator, 
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kamera och personlig skyddsutrustning är det som behövs för att utföra arbetet.  
Vid kvalitetskritiska moment är det lämpligt att byggledaren närvarar som 
observatör och kan om det krävs initiera provtagning. Anser byggledaren att 
något inte genomförs på rätt sätt kan denne påpeka detta men byggledaren har 
inte befogenhet att stoppa arbetet utan det beslutet måste projektledaren ta. 

Byggledaren administrativa uppgifter ska till största del bestå av att föra 
protokoll vid till exempel byggmöten, upprätta dokumentation över prover och 
mätningar som utförts, skriva dagbok vid platsbesök, kontrollera mätsedlar, 
sammanställa ÄTA-ärenden och avvikelser, kontrollera och avstämma 
kostnadsprognoser och utföra stickprov på dokument som entreprenören 
upprättat. 

Kvalitetskontroller på material sker i första hand genom att byggledaren 
kontrollerar de leveranssedlar som ska finnas med vid leveranser av material. 
Då entreprenören ska garantera att det material som levereras är av rätt kvalitet 
och sort. Skulle det mot all förmodan finnas misstankar om att det är något fel 
på material kan byggledaren undersöka detta genom att ta egna prov på 
materialet eller spåra dess ursprung. 

4.6.6 Uppföljningsarbete 

Största delen av uppföljningen sker löpande på byggmötena där kvalitet, miljö 
och ekonomi är en av punkterna i dagordningen. För kvalitet och miljö utförs 
även provtagning och ronder. Ekonomin kontrolleras månadsvis när 
entreprenören lämnar in upparbetade mängder som sedan byggledaren går 
igenom. Anser byggledaren att de upparbetade mängderna är rimliga skickas 
de vidare till projektledaren som har det slutgiltiga besluten om den ska 
godkännas för fakturering. 

Före produktionsstart bör byggledaren ha gott om tid att gå igenom 
handlingarna och skapas sig en uppfattning om hur arbetet ska utföras. Ett 
platsbesök innan produktionsstart är också lämpligt för att se hur bra 
handlingarna stämmer med verkligheten. Byggledaren kan även vara med och 
ta fram ett kontrollprogram för entreprenaden. När entreprenaden sedan startar 
bör byggledaren ha en så pass bra uppfattning om hur arbetet ska gå till att 
denne alltid kan se lite före produktionen och på så sätt se vilka problem som 
kan uppkomma. Byggledaren ska även se till att den upprättade 
kontrollprogrammet följs att provtagning sker på rätt sätt och dokumentation 
upprättas och fylls i. En del av detta arbete är även de ronder som kan utföras 
externt eller internt på entreprenaden vilken byggledaren bör närvara vid. 
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Checklistor används till största del i de administrativa delarna, till exempel vad 
som ska finnas i en projektplan och arbetsmiljöplan. Det är dock vanligare att 
man använder sig av projektplanen eller upprättade kravlistor som en sorts 
checklista. Checklistor används i större utsträckning av byggledare med mindre 
erfarenhet som en påminnelse om vad som ska göras. Byggledarna skulle 
kunna använda sig av checklistor där det alla förutsättningar framgår som krävs 
för att starta entreprenaden.. Det kan även vara förutsättningar för mätningar 
och prover som ska göras, då i form av en kontrollplan eller kontrollprogram. i 
övrigt anser intervjupersonerna att det främst skulle kunna vara ett verktyg för 
de mindre erfarna byggledarna. 

4.6.7 Utbildning/Kunskaper 

Någon sorts anläggnings- eller byggerfarenhet bör byggledaren ha för att kunna 
förstå vad som händer på arbetsplatsen. Erfarenheter från projektering är också 
ett plus, annars är det viktig att byggledaren har branschspecifika utbildningar 
som krävs för att till exempel få arbeta på väg. Kunskaper inom 
entreprenadjuridik, AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning för 
anläggningsarbeten), normer och kunskaper inom det område man ska arbeta 
med. Interna utbildningar inom organisationen som byggledaren bör gå är inom 
miljö, dokument och fakturahantering. 

Vid valet av en byggledare är de viktigt med både erfarenhet från branschen 
och personkemi mellan byggledaren och projektledaren, då byggledaren i 
många fall blir en del av organisationen är det viktig att man kan samarbeta. 

4.6.8 Rapportering 

Det byggledarna främst bör rapportera till projektledarna är avvikelser, ÄTA, 
förändringar angående kvalitet, ekonomi, teknik och arbetsmiljö. Byggledaren 
bör även rapportera när de varit på ett platsbesök och hur produktionen går. 
Rapportering bör ske minst en gång i veckan men vid akuta frågor eller 
förändringar bör kontakt med projektledaren ske omgående för att kunna lösa 
problemet. 

I de flesta fall är det entreprenören som flaggar för att det har uppkommit en 
ÄTA. Första steget är att en avvikelserapport görs som kan sluta med en ÄTA. 
Detta meddelas antingen till byggledaren eller direkt till projektledaren som 
gör en bedömning av ÄTA:n och ger ett godkännande eller avslag. Om den blir 
godkänd så skrivs en ÄTA-rapport och entreprenören får lämna in ett pris på 
den. Beslutet skrivs in i dagboken och senare i ett byggmötesprotokoll. Även 
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beställaren kan beställa en ÄTA av entreprenören detta sker oftast på ett 
byggmöte. Entreprenören får räkna på ett pris som sedan presenteras till 
beställaren eller så använder man sig av à-priser utifrån mängdförteckningen. 
De flesta projektledarna anser att en byggledare ska kunna godkänna en ÄTA 
till en nivå mellan 10000  till 25000 kr. 

Angående om byggledarna ska göra någon slutrapportering vid projektslut är 
meningarna delade. En del projektledare tycker att det skulle var en bra idé 
som en del av erfarenhetsåterföringen, andra tycker inte att det är nödvändigt. 
Alla tycker dock att byggledaren bör vara med vid skrivandet av slutrapporten 
för hela projektet som ska göras efter slutbesiktning. 

4.6.9 Kontakter 

Byggledaren ska vara entreprenörens huvudsakliga kontakt mot beställaren, då 
byggledaren i de flesta fall finns på arbetsplatsen. Projektledaren ska alltid 
informeras om vad som händer på arbetsplatsen. Angående projektörer och 
markägare så kan byggledaren ta de frågorna om projektledaren vill det men 
det är alltid projektledaren som tar beslut i dessa frågor, detta gäller även 
ledningsägare. I övrigt är det alltid projektledaren som är den främsta 
kontakten för myndigheter, reportrar och de övriga intressenter som kan 
påverkas av arbetsplatsen. 

4.6.10 Projektet/Organisation 

Samtliga projektledare skulle placera byggledarna under sig antingen som en 
stabsfunktion eller som en del av projektorganisationen. Större projekt där det 
även finns delprojektledare så kommer byggledaren placeras under dessa.  
Ungefär hälften av projektledarna tycker att byggledarna bör komma in i 
projektet någon gång i mitten av projekteringen för att kunna komma med 
åsikter på handlingarna. Resterande del anser att byggledarna bör komma in i 
god tid för byggstart så att de har gott om tid att läsa in sig på handlingarna och 
vara med på startmötet. 

Byggledarna ska representera beställaren och detta ska tydligt framgå när de är 
på arbetsplatsen. Detta gäller de inhyrda byggledarna eftersom de av 
organisationen anställda byggledarna redan representerar organisationen. 
Samtidigt ska byggledaren fungera som ett bollplank mellan entreprenören och 
beställaren för att kunna lösa problem på bästa sätt. 
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I början av varje projekt upprättas en grov tidplan över de olika skedena i 
projektet. I de flesta fall styrs projektet av en internbeställning, som utgår från 
en verksamhetsplan där det framgår när olika projekt ska starta. Projektledaren 
ansvarar för planeringen mellan de start- och stoppdatum som har satts av 
internbeställaren. Projektet avslutas sedan med en slutbesiktning där samtliga 
relationshandlingar samlas in och arkiveras, de ska sedan under följas upp 
under garantitiden som är fem år. I det flesta fall avslutas garantitiden med en 
garantibesiktning. I de flesta fall sker även en erfarenhetsåterföring internt hos 
beställaren.
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5 ANALYS 

Denna analys är uppdelad efter rubrikerna i teoriavsnittet. Empirin består av 
den information som framkommit vid intervjuer och studie av Vägverkets 
kvalitetssystem och organisation. Denna kommer att ställas mot den teori som 
beskrivs i teoriavsnittet. 

5.1 Organisation 

Vägverket använder sig av en linje-/stabsorganisation vilket innebär att det 
finns en operativ kärna som har en vertikal arbetsfördelning. Utöver denna 
finns en stabsfunktion eller teknostruktur som i sig inte är en del av 
organisationen som bland annat bedriver utbildningar, upprättar planer och 
rutiner. I Vägverkets organisation består dessa av VUC, support och 
internrevision. Verksamhetsområde Väg är den del av Vägverket som sköter 
om investeringar och leder projekt och har i sig en organisation med vertikal 
arbetsfördelning som har en marknadsbaserad indelning där de olika 
projektkontoren har ansvar för en region, marknaden för projektkontoren blir 
den region som man är verksam inom. De olika projektkontoren i sig har även 
de en mer matrisbaserad organisation. Större delen av de personer som arbetar 
är på något sätt inblandad i projekt vilket innebär att matrisen är stark.  

Arbetet på Vägverket är till stor del säsongsbetonat och det är flera 
investeringar som ska pågå under samma tid och på olika platser. Detta kan 
vara en av anledningarna till att de använder sig av projektbaserad 
organisation. Detta innebär även att projektledarna har ett stort ansvar och kan 
ta beslut om detaljer i organisationen. Enligt Alvesson & Sveningson (2007) 
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finns det tre olika teamtyper. Vägverkets projektorganisation passar bäst in i 
det rollintegrerade teamet eftersom kommunikation mellan de som arbetar i 
projekten är viktigt. Projektledaren kan i många fall välja vilka som ska vara 
med i organisationen, främst när det handlar om inhyrda kompetenser har 
projektledarna mycket att säga till om. Projektledaren är alltid ytterst ansvarig 
för projektet. Flexibiliteten i arbetet är hög men man måste följa uppsatta 
normer och regelverk angående hur arbetet ska utföras.     

5.2 Projektledning 

Vägverkets projektmodell följer till stora delar den modell som Tonnquist 
(2008) beskriver, med ett par undantag. Delen planering är indelat i delarna 
vägutredning, arbetsplan och bygghandlingar. Eftersom Vägverkets håller på 
med infrastruktur kommer människor i många fall på ett eller annat sätt att 
påverkas av de investeringar som görs. Detta innebär att ett mer noggrant och 
omfattande planeringsskede är nödvändigt så att alla inblandade hinner komma 
med åsikter om den tänkta investeringen. Arbetsplanen ska även innan 
genomförandet påbörjas, vunnit laga kraft och vara fastställd, vilket är 
lagstadgat. En del som saknas i Vägverkets projektmodell är 
effekthemtagningen eller erfarenhetsåterföringen men den återfinns som en del 
av projektgången, vilket består i att samtliga relationshandlingar samlas ihop 
och arkiveras vid slutbesiktningen och sedan följs upp vid garantibesiktningen. 
De håller även ett slutmöte internt på Vägverket där det diskuteras hur 
projektet har gått. I vissa fall hålls även ett slutmöte med entreprenören. Detta 
är även en av de största bristerna inom projekten på Vägverket, då risken är 
stor att erfarenhetsåterföringen blir lidande eftersom projektledarna i många 
fall har flera projekt i gång samtidigt. Istället för att avsluta ett projekt 
ordentligt så läggs energin på de projekt som fortfarande pågår. Under 
genomförandefasen sker avstämning med hjälp av månadsrapporter angående 
ekonomi och revisioner och ronder när det gäller kvalitet och miljö. Dessa 
rapporter går högre upp i organisationen till internbeställaren för att stämma av 
att projektet går enligt planen. 

Det är viktigt att alla roller inom projektet har en arbetsbeskrivning där det 
tydligt framgår vilka befogenheter och ansvar varje person har. Detta för att 
undvika dubbelarbete och förvirring inom projektet. Samtliga projektledare har 
en arbetsbeskrivning där det tydligt framgår vilket ekonomiska befogenheter 
och ansvar de har. För byggledarna finns det i de flesta organisationer ingen 
direkt beskrivning om ansvar och befogenheter, detta beror främst på att 
byggledare i många fall inte använts tidigare inom organisationen. I övrigt så 
följer Vägverkets projektorganisation den som Tonnquist (2008) beskriver med 
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ett par undantag. För större projekt så tillkommer ett par roller i 
projektorganisationen, bland annat en koordinatgrupp, tvärfunktionellgrupp, 
informatör och projektcontroller. Dessa extra roller finns främst i de större 
projekten med stor budget och påverkan på samhället. Vägverkets verksamhet 
betalas till stor del av skattepengar gör att intresset och kontroll hur pengarna 
investeras ökar från samhället.           

5.3 Byggledning 

Inom samtliga organisationer där personer har intervjuats har byggledning 
enbart använts i genomförandefasen. Den byggledningsmodell som Riggs 
(1988) beskriver, där byggledning upphandlas för att sedan sköta om hela 
entreprenaden används inte. Detta kan till stor del bero på tradition i Sverige 
där de flesta entreprenader sker som en total- eller generalentreprenad. Även de 
faktum att de flesta organisationer inte använt sig av byggledning under någon 
längre tid kan vara en anledning till att man nöjer sig med att enbart använda 
sig av byggledning i genomförandefasen.  De största beställarna i Sverige är på 
något sätt kopplade till staten och handskas med skattepengar. Detta kan vara 
en anledning att det kan vara svårt för en projektledare att helt släppa greppet 
om ett projekt och låta ett annat företag ta hand om det. Sedan betyder det inte 
att bara för att man använder sig av byggledning så kommer projektet att bli 
billigare. I de flesta organisationer placeras byggledarna under projektledaren 
som en del av organisationen, vilket även är fallet i den projektorganisation 
som Haltenhoff (1986) beskriver. Även avtalsförbindelserna mellan de olika 
parterna är samma. Den enda skillnaden är att byggledarna i de 
organisationerna som jag har varit i kontakt med är att byggledarna är mer en 
del av organisationen än vad som framgår av Haltenhoff (1986). 

5.4 Kvalitetsledningssystem 

Vägverket är certifierad enligt ISO 9000:2000 systemet vilket även innebär att 
de har uppfyllt de krav som i ISO 9001:2000. Det kan vara svårt att definiera 
om det är en tjänst eller en produkt som Vägverket levererar till sina kunder 
som är alla som på något sätt vistas eller använder sig av vägnätet. Produkten 
som levereras är självaste vägen medan det samtidigt är en tjänst i form av en 
möjlighet att transporter personer och produkter. Detta innebär att de 
kvalitetsdimensioner som Bergman & Klevsjö (2007) talar om för både tjänster 
och produkter bör vara uppfyllda för att kunderna ska anse att rätt kvalitet har 
levererats.  



KVALITETSLEDNING AV BYGGLEDARROLLEN  

  64 

Kundrelationen för en organisation som Vägverket blir mer komplicerad än för 
en organisation som inte är knuten till staten. Först och främst är kunden alla 
som på något sätt kommer att använda sig av vägarna. Det är en väldigt stor 
kundkrets och det kan vara svårt att uppfylla allas förväntningar inom en rimlig 
budget.  

Vägverkets kvalitetsledningssystem baseras på ”Vårt sätt att arbeta” vilket är 
Vägverkets kvalitetsmanual som är kopplad till ”Infarten” som är startsidan på 
Vägverkets intranät. ”Infarten” är uppbyggd runt ett antal huvudrubriker som 
har vissa likheter med de åtta principerna för kvalitetsledning som finns i ISO 
9000:2000. Här ska varje medarbetare kunna hitta de dokument som behövs för 
att så effektivt som möjligt kunna genomföra verksamheten. En av bristerna i 
Vägverkets kvalitetsledningssystem är processinriktningen som inte riktig har 
slagit igenom. I de flesta fall använder man sig av processer som den styrande 
delen med rutiner eller så är rutinerna skrivna som processer, vilket kan bero på 
att de tidigare har använt sig av dessa rutiner i organisationen. I en så pass stor 
organisation kan det vara svårt att ändra på gamla mönster. Detta kan vara en 
anledning att de skrivit om rutinerna till att mer likna processer, då ordet rutin 
har fått en viss innebörd inom organisationen. För närvarande saknas det även 
flera rutiner och processer i systemet, detta beror främst på att Vägverket är i 
början av en omorganisation som inte till fullo har slagit igenom i 
organisationen. I de flesta fall har varken projektledarna eller byggledarna fått 
någon officiell utbildning i organisationens kvalitetsledningssystem utan har på 
egen hand gått igenom systemet för att lära sig hur det fungerar, vilket kan 
anses vara en brist. I övrigt finns de delar som är ett krav enligt ISO 
9001:2000, till exempel verksamhetsidé, vision, ett processinriktat arbetssätt, 
befogenhet - och ansvarsfördelning, revisionsprogram och sätt att mäta 
kundnöjdhet.   

”Projektportalen” är den andra delen i kvalitetsledningssystemet. 
”Projektportalen” finns även den på intranätet, här finns ett rum för samtliga 
projekt som har påbörjats. Syftet är att medarbetarna lätt ska kunna hitta och 
spara de dokument som är relevanta för de olika projektskedena. Detta är en 
viktig del av erfarenhetsåterföringen. Min personliga erfarenhet av 
projektportalen är att den är onödigt krånglig och att det i många fall kan vara 
svårt att hitta det man ska, främst eftersom dokument ligger under fel skede. 
Anledningen till detta kan vara att ”Projektportalen” är relativt nystartad och 
fortfarande lider av ett antal ”barnsjukdomar”. Detta borde förbättras eftersom 
dokument uppdateras och mer arbete läggs ner på layout och tillgänglighet.    
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5.5 Offensiv kvalitetsutveckling 

Bergman & Klefsjö (2007) beskriver fem hörnstenarna i den offensiva 
kvalitetsutvecklingen. Frågan är då hur eller om Vägverket uppfyller dessa 
hörnstenar.  

Vägverkets kunder består av samtliga som på något sätt använder sig av 
vägnätet. Kundkretsen blir då stor och det kan bli svårt att överträffa allas 
förväntningar. Dessutom har de en begränsad budget och konkurrensen inom 
tillhandahållandet vägar till samhället är väldigt liten. Det enda som skulle 
kunna ses som någon sorts konkurrens är de som gör privata vägar eller andra 
stora myndigheter. Konkurrensen finns istället i form av de som ska utföra 
arbetet för Vägverket vilka alltid upphandlas i konkurrens.  ”Infarten” har en 
huvudrubrik som heter kunder där olika kundgrupper är identifierade och det 
framgår hur man ska arbeta med kundnöjdhet. För medarbetarna ska det nya 
kvalitetssystemet ge en ökad tillgänglighet och förutsättningar till att 
effektivisera arbetet inom Vägverket.   

Förstudier och arbetsplaner ställs alltid ut för allmänheten. Då finns det 
möjlighet att komma med kommentarer och åsikter på utformningen och 
placeringen av de olika förslag som presenteras. Dessutom utförs 
undersökningar bland dem som använder sig av vägarna så kallad NKI och 
bland medarbetarna NMI. Detta ska ligga som underlag för framtida 
investeringar och pågående projekt och dess utformning.  

Efter det att Vägverket blev ISO certifierad har arbetet mer och mer blivit 
processinriktat, mest troligt eftersom detta är ett av kraven i ISO 9001:2000. 
Ett exempel på en process inom Vägverket (beskrivet i Figur 4.3) är processen 
för ”Vårt sätt att arbeta”. I vanliga fall är de flesta processer på Vägverket i 
skriftlig form.  

Som tidigare nämnts så finns det en hel del brister i Vägverkets 
erfarenhetsåterföring inom projekten. Detta kan i stor grad påverka hur nästa 
projekt genomförs. Då lärdomen av de misstag som begåtts och de bra delarna 
av projektet kommer tillbaka in i organisationen. Eftersom samtliga 
upphandlingar inom Vägverket sker i konkurrens så kommer detta att pressa 
ner priserna på det utförda arbetet, om detta samtidigt gynnar kvalitén på det 
utförda arbetet kan diskuteras.  

Hur vida medarbetarna känner sig delaktiga eller inte i de beslut som tas kan 
var svårt att bedöma. Däremot finns det stödfunktioner som en rubrik i 
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”Infarten” där medarbetarna ska kunna hitta de stöd som behövs för att kunna 
utföra ett bra arbete. Även delegeringen av ansvar är i många fall tydligt. 
Utbildning i det egna kvalitetsledningssystemet är en av bristerna som jag 
upptäckt, vilket kan påverka kvalitén i arbetet då man inte vet hur det system 
man ska använda riktigt fungerar.  

Engagemanget från chefer och ledare är även det svårt att bedöma. Dock kunde 
man se en viss skillnad mellan de projektledare som har ett stort projekt och de 
som har många små. Detta av naturliga anledningar, då det i många fall är 
lättare att enbart koncentrera sig på ett projekt.  

5.6 Kvalitetssäkring inom projekt 

I de flesta fall var projektledarnas och byggledarnas syn på kvalitetssäkring till 
stor likadan som den syn som Nordqvist (2002) har. Vilket till största del är 
den kvalitetssäkring som sker under genomförande fasen av projektet. Det var 
även ett fåtal projektledare som ansåg att det fanns skillnader mellan 
kvalitetssäkring i genomförandeskedet och tidigare skeden. I de fall 
kvalitetssäkring nämndes i de tidigare skedena så liknade det mest den syn på 
kvalitetssäkring som Wermelin (1997) har. Enligt Nordqvist (2002) minskar 
påverkbarheten på kvalitén drastiskt eftersom projektet fortgår och är således 
som minst vid byggskedet. Detta ter sig relativt logiskt eftersom när handlingar 
och ritningar är gjorda är det så man ska bygga. Finns det brister i dessa så 
kommer det även att finnas brister i det som byggs eller så får man hitta en 
annan lösning till i de flesta fall högre pris. Bergman & Klefsjö (2007) 
definition på kvalitetssäkring innebär att det är viktig med bra rutiner, hur 
resultat ska kunna mätas och fördelningen av ansvar. Detta var inget som 
någon av de intervjuade direkt ansåg vara den viktigaste delen av 
kvalitetssäkringen. Dock fanns det antydningar att även detta var relevant för 
att få bästa resultat. I detta fall handlade mest om spårbarheten, alltså att 
samtliga jobb som utförts ska kunna vara spårbara bakåt i tiden. Detta är extra 
viktig vid besiktningarna och de arbeten som utförts när varken projektledaren 
eller byggledaren har varit på plats. Entreprenören ska då skriftligen kunna 
garantera att arbetet utförts på rätt sätt enligt handlingarna.
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

I detta kaptiel redovisas slutsatser om vad byggledarens roll och 
arbetsuppgifter bör vara i projektorganisationen för att kvalitetssäkra 
projektet. I kapitlet besvaras också forskningsfrågorna uppställda för den här 
studien.  

6.1 Slutsatser om organisationen 

Vägverket har en relativt komplicerad organisation om man går ned på 
detaljnivå. I detta fall har jag bara kollat på den övergripande organisationen 
och Verksamhetsområde Vägs organisation. Organisationen i sig är ganska 
hieratisk med en ansvarsfördelning uppifrån och ned. Dock så måste även 
organisationen längre ner på projektkontoren vara flexibel, därav används 
externkompetens i många fall där en roll enbart kommer att finnas inom en 
begränsad tidsrymd. Detta gäller främst i de fall projekt kommer att vara 
aktuellt. I projektorganisationen är det projektledaren som är den med störst 
ansvar för att projektet ska gå bra. I samtliga fall är även projektledarna 
anställda av organisationen eftersom det alltid pågår något projekt, som 
antingen ska planeras eller är på väg att genomföras. Detta innebär att 
projektledarens har någonting att göra året runt. Till motsats till byggledaren 
som i många fall har mest att göra under sommarhalvåret, då de flesta 
entreprenader pågår med undantag för riktigt stora projekt som kan pågå året 
runt. 
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6.2 Slutsatser om projektledningen  

Tiden mellan att ett projekt initieras och tills det är klart är i många fall lång. 
På grund ut av de många och ofta tidskrävande stegen som är en del av 
projektmodellen. Förstudier, arbetsplaner måste ställas ut för allmänheten och 
godkännas vilket är det mest tidskrävande. Sammanlagt kan denna process ta 
flera år, detta beror även på om projektet är prioriterat i verksamhetsplanen 
eller inte Detta innebär att kvalitetssäkringen i de tidigare delarna blir extra 
viktiga. Då byggnationen påbörjats är det svårt att påverka kvalitén. Ett steg 
som saknas i Vägverkets projektmodell är erfarenhetsåterföringen eller 
effekthemtagningen som inte alltid sker på rätt sätt. Vilket främst kan bero på 
att de flesta projektledarna har flera projekt igång samtidigt, och det kan i 
många fall kanske kännas mer relevant att lägga kraft på ett pågående projekt 
än ett som har avslutats. Vägverkets plan är att använda byggledare enbart i 
genomförandefasen och till största del som en kontrollant under ett antal 
timmar i veckan. För större projekt kan det dock bli aktuellt med att hyra in 
byggledare på heltid. Om Vägverket i framtiden kommer att använda sig av 
byggledning även i de tidiga skedena av projekten ser jag som väldigt liten.  

6.3 Slutsatser om kvalitetsledningssystemet 

Som jag tidigare nämnt är Vägverket ISO certifierade enligt ISO 9000:2000, 
och uppfyller således de åtta kraven som uppräknas i ISO9001:2000. För 
närvarande genomgår Vägverket en omorganisation där ”Infarten” och 
”Projektportalen” kommer att bli de huvudsakliga verktygen för 
kvalitetsledningen. Dessa har i dagsläget ett antal brister som gör att de inte 
kan användas effektivt. Projektledarna har i många fall inte heller fått den 
utbildning som krävs för att till fullo förstå systemet och använda det på bästa 
sätt. Projektledarna har istället fått lära sig att på egen hand använda 
kvalitetssystemet. Det finns då en risk att vissa delar i systemet hoppas över 
vilket kan påverka den slutgiltiga kvalitén. Även byggledarna bör få utbildning 
i kvalitetsledningssystemet för att få en bra uppfattning av hur kvalitetsarbetet 
på Vägverket fungerar. Denna utbildning eller genomgång bör anpassas till 
byggledarnas behov, då byggledarna är en extern kompetens. Utbildningen bör 
innehålla en övergripande del om hur kvalitetssystemet fungerar i stort, och en 
del som är mer inriktad mot arbetet under genomförandefasen. Viket främst 
innebär en mer specifik utbildning av ”Projektportalen” och hur den ska 
användas under genomförandet.  

Teorin om den offensiva kvalitetsutvecklingen är till stor del anpassad till 
tillverkningsindustrin. Eftersom Vägverket i sig inte är ett företag med 
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vinstkrav utan har en begränsad budget och finansieras av skattepengar kan det 
vara svårt att anpassa verksamheten till de krav som ställs. Dock är det även i 
kundernas intresse att pengarna används på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Vägverket utför inga arbeten själv utan detta sker via upphandlingar av 
entreprenader vilket kan innebära att det kan bli svårare att få önskad kvalitet 
eftersom de måste förmedla detta till en annan part som kan tolka det som 
Vägverket önskar på ett annat sätt. I många fall prioriteras inte kvalitén i 
projekten utan de är mer inriktad på de ekonomiska och miljömässiga delarna. 
Detta kan bero på, som jag tidigare nämnt, att budgeten är begränsad och när 
pengarna är slut så går det inte att fortsätta. Vidare är de miljömässiga delarna 
är lagstadgade, vilket kan leda till skadestånd och i vissa fall fängelse för de 
inbladade. Att ett arbete ska ha en viss kvalitet är vad jag vet inte lagstadgat, 
utan är någonting som kunden förväntar sig.     

De flesta såg kvalitetssäkring som någonting som främst sker under 
genomförandet. För att på så billigt som möjligt få rätt kvalité under utsatt tid. 
Detta kan vara ett farligt tankesätt då man istället för att tydligt uttala viken 
kvalité som önskas i de tidigare skedena, och istället förskjuter det till skeden 
man har minst chans att påverka kvalitén.  

6.4 Svar på forskarfrågorna 

I vilken grad stödjer Vägverkets kvalitetsledningssystem byggledarnas 
roll? 

Jag skulle vilja säga att kvalitetsledningssystemet stödjer byggledarnas roll till 
ganska stor grad. Systemet i sig är inte anpassat till byggledarnas arbete då det 
inte varit en naturlig del av projekten. Dock så kommer byggledarna att ta över 
många av de uppgifter som annars projektledarna skulle ha på 
entreprenadplatsen. Detta innebär att projektledarna kan ägna sig åt att styra 
projektet och byggledaren kan säkra kvalitén på entreprenadplatsen. 
Byggledarens främsta uppgift blir då att se till att beställaren får det man 
beställt och att det utförs enligt uppsatta regler och normer, och att utförda 
arbeten och det material som används dokumenteras. Vilket gör att arbetena är 
spårbara som även är en viktig del av kvalitetsledningssystemet.  

På vilket sätt stödjer Vägverkets kvalitetsledningssystem byggledarnas 
arbete? 

Byggledarnas främsta verktyg för kvalitetsarbetet kommer nog att bli 
”Projektportalen”. Där man kan hitta de dokument som kommer att användas 
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under genomförandeskedet. Här hittar man även dokument som uppkommer 
under entreprenadtiden. Man kan även göra tidplaner, skriva dagböcker och 
synkronisera sin kalender med ”Projektportalen” för att få påminnelser om 
viktiga händelser. Detta är dock ingenting som kommer att användas av varken 
byggledarna eller projektledarna enligt den uppfattningen jag har fått. För att 
kvalitetsledningssystemet till fullo ska stödja byggledarna bör de först och 
främst få en utbildning eller genomgång av systemet. Dels så måste 
”Projektportalen” struktureras upp på ett bättre sätt, vilket skulle göra det 
lättare att hitta det man söker och effektivisera arbetet.      

6.5 Fortsatt forskning 

Syftet med examensarbetet var att göra ett pärmsystem för byggledarna inom 
Vägverket. Där man lätt ska kunna hitta de dokument som kommer att 
användas inom projektet. Inför varje kapitel finns det även en introduktionstext 
där det förklaras vad som finns under fliken och lite allmän information till 
Byggledaren. Som ett första steg kommer pärmarna Handledning/introduktion 
Byggledare användas inom Umeåprojektet där heltids anställda byggledare 
kommer att användas. I framtiden kan det även bli aktuellt att sprida systemet 
över hela Vägverkets organisation, i och med att organisationen blir nationell 
och man vill att alla inom Vägverket ska arbeta på samma sätt. I motsats till i 
dagsläget där varje region har ett sätt att använda kvalitetsledningssystemet och 
driva projekt. Vilket gör det svårt att komma in i arbetet om man kommer från 
en annan region. En fråga att fördjupa sig i ett fortsatt arbete är hur man 
implementerar ett gemensamt system i en stor organisation som vägverket. 

Den främsta anledningen till att Vägverket ska börja använda sig av byggledare 
är att man vill öka närvaron på entreprenadplatserna. Då projektledarna i 
många fall har flera projekt samtidigt i gång hinner de inte alltid fara på 
regelbundna platsbesök. Med byggledarna hoppas man lösa detta problem och 
på så sätt förbättra kvalitén på det utförda arbetet. Vad som bör undersökas 
vidare är om detta problem kommer att lösas med byggledare.  
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BILAGA 1 

Presentation intervjuade byggledare 

Namn: Stellan Bäckström 

Ålder: 55 år 

Företag/organisation: Enskild firma 

Utbildning: Tekniskt gymnasium 4 år 

År i branschen: 34 år 

Tidigare jobb: Utsättare, Arbetsledare, PC, Produktionsledare, Fastighetsingenjör Arvidsjaur kommu

VD Schaktbolag 

Har arbetat som byggledare för: Banverket, Arvidsjaur kommun 

 

Namn: Svante Törnblom   

Ålder: 28 år 

Företag/organisation: Vectura 

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten LTU 

År i branschen: 4 år 



  

  

Tidigare jobb: Inga inom infrastruktur 

Har arbetat som byggledare för: Banverket 

 

Namn: Anders Selström    

Ålder: 38 år 

Företag/organisation: Tyréns 

Utbildning: Naturtekniskt gymnasium  

År i branschen: 10 år konsult 5 år inom infrastruktur 

Tidigare jobb: VVS konstruktör 

Har arbetat som byggledare för: Banverket, Vägverket 

 

Namn: Ulf Hedkvist   

Ålder: 63 år 

Företag/organisation: Vectura 

Utbildning: Folkhögskola, Fackskola 2,5 år teknisk, Fackskoleingenjör 

År i branschen: 47 år 

Tidigare jobb: Vägverket ( Väg, Bro, Beläggning), Vägmästare, Utsättare, Platschef. 

Har arbetat som byggledare för:Luleå Kommun, Luftfartsverket, Banverket, Vägverket färjerederi 

 

Namn: Ingemar Strand   

Ålder: 61 år 

Företag/organisation: LKAB 



  

  

Utbildning: Yrkesskola  

År i branschen: 44 år 

Tidigare jobb:  Bergarbete 38 år, rekryterare, arbetsledning 

Har arbetat som byggledare för: LKAB 

 

 

Namn: Erik Riekkola   

Ålder: 61 år 

Företag/organisation: SWECO 

Utbildning: Gymansieingenjör  

År i branschen: 20 år 

Tidigare jobb:  Arbetsledare, planerare 

Har arbetat som byggledare för: LKAB 

 





  

  

BILAGA 2 

Presentation intervjuade projektledare  

Namn: Lars Bergdahl  

Ålder: 42 år 

Företag/organisation: Banverket 

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten  

År i branschen: 14 år 

Tidigare jobb: Projektledare på Vägverket, plåtslagare ,elektriker 

Har arbetat som projektledare för: Vägverket, Banverket 

 

Namn: Anders Lindmark  

Ålder: 43 år 

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten  

År i branschen: 16 år 

Tidigare jobb: Utsättare, arbetsledare, projektör, väglabb 



  

  

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 

Namn: Kenneth Enblom  

Ålder: 58 år 

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten 

År i branschen: 37 år 

Tidigare jobb:Utsättare, mätingenjör, arbetsledare, kontrollant, entreprenadingenjör, gatuchef  

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 

Namn: Ulf Gräsvik  

Ålder: 61 år 

Företag/organisation: LKAB 

Utbildning: Gymnasieingenjör 

År i branschen: 41 år 

Tidigare jobb: 37 år byggbranschen, 4 år LKAB 

Har arbetat som projektledare för: LKAB 

 

Namn: Andreas Asplund  

Ålder: 36 år 

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Projektingenjör 



  

  

År i branschen: 15 år 

Tidigare jobb:Trafikingenjör, trafiksäkerhetåtgärder, djupstudie av trafikolyckor  

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 

Namn: Urban Matti  

Ålder: 44 år 

Företag/organisation: Tyréns 

Utbildning: 4 årigt gymnasium 

År i branschen: 23 år 

Tidigare jobb: Entreprenör, egen företagare, byggledare 

Har arbetat som projektledare för: Vattenfall, LKAB 

 

Namn: Jesper Klevsjö  

Ålder: 36 år 

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten 

År i branschen: 11 år 

Tidigare jobb: Arbetsledare, platschef  

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 

Namn: Jan Nilsson  

Ålder: 40 år 



  

  

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Projektingenjör 

År i branschen:8 år 

Tidigare jobb:   

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 

Namn: Mats Westerlund  

Ålder: 41 år 

Företag/organisation: Vägverket 

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten 

År i branschen: 15 år 

Tidigare jobb: Grovis, maskinförare, arbetsledare, rörläggare 

Har arbetat som projektledare för: Vägverket 

 



  

  

BILAGA 3 

Intervjublankett projektledare 

Namn: 

Ålder: 

Företag/organisation: 

Inledning 

1. Hur ser din bakgrund ut? 

• Utbildning 

• Hur många år i branschen 

• Tidigare jobb 

2. Finns det någon arbetsbeskrivning för de olika rollerna i projekten? 

3. När kommer du in i projekten? 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Erfarenheter byggledning och kvalitetsledning 

1. Har du använt dig av byggledare i något projekt? 

2. Hur skulle du definiera en byggledare? 



  

  

3. Vad ser du som byggledarnas främsta arbetsuppgifter i projektet? 

4. Vad är kvalitetssäkring för dig? 

5. Vilka kunskaper/utbildning har du om Kvalitetsledningssystemet i er 

organisation?  

Möten  

1. Hur ofta bör ett byggmöte hållas? 

2. Vilka parter anser du ska vara med på byggmöten? 

3. Vad tycker du borde tas upp under ett byggmöte? 

4. Vilka borde vara med på de olika delarna i byggmötet? 

• Ekonomi 

• ÄTA 

• Teknik/handlingar 

• Kvalité och miljö 

• Genomgång arbetet 

5. Anser du att några av punkterna bör tas bort från byggmötet och 

behandlas i separat möte?  

6. Vart ska ett byggmöte hållas 

7. Är det några andra möten utöver byggmöten som du anser att 

byggledaren ska närvara vid? 

Befogenheter 

1. Vilka ekonomiska befogenheter tycker du byggledaren ska ha om några 

alls? 

2. Ska byggledaren kunna ta beslut om mindre alternativa lösningar eller 

förändringar? 

3. Hur ser beslutgången ut i projekten nu? 

4. Finns det någon officiell beslutsprocess inom organisationen?  



  

  

Arbeten på entreprenadplatsen 

1. Vilka sorts mätningar och/eller stickprov ska byggledaren utföra 

2. Vilken sorts utrustning ska byggledaren tilldelas? 

3. Vilka administrativa uppgifter ska byggledaren utföra på 

entreprenaden? 

4. Vilka arbetskontroller ska utföras på entreprenaden? 

5. Ska materialprover tas av byggledaren? 

6. Ska byggledaren utföra några kvalitetskontroller på material och 

liknande, om ja hur skulle de gå till? 

Uppföljningsarbete 

1. Hur sker uppföljningen av kvalitet miljö och ekonomi i projekten? 

2. Vilka kvalitetssäkrande uppgifter tycker du byggledaren ska ha före 

entreprenadstart och efter på plats? 

3. Utförs miljö och kvalitetsrevisioner av entreprenaderna? 

4. Används någon form av checklistor i projekten i så fall vilka och hur är 

de utformade? 

5. Anser du att byggledarna bör använda sig av någon av checklistorna i 

sitt arbete? 

Utbildningar/kunskaper  

1. Vilka förkunskaper/erfarenheter anser du vara viktiga för en 

byggledare? 

2. Är det några utbildningar/kunskaper som du anser var extra viktiga för 

en byggledare? 

3. Är det någon intern utbildning som du anser att en byggledare bör gå? 



  

  

4. Hur mycket väger erfarenheter från andra delar av byggbranschen vid 

val av byggledare? 

5. Använder ni er av några speciella skallkrav vid upphandlingar av 

byggledare för närvarande? 

6. Redogör hur en upphandling av byggledare kan gå till i dagsläget? 

Rapportering 

1. Vad bör byggledaren rapportera till projektledaren? 

2. Hur ofta bör byggledaren rapportera till projektledaren? 

3. Redogör för förfarandet vid ÄTA- arbeten? 

4. Anser du att byggledarna ska kunna godkänna en ÄTA till en viss 

kostnads nivå och i så fall vilken? 

5. Ska byggledarna utföra någon sorts slutrapport vid projektslutet? 

6. Om JA på fråga 5 vad skulle stå i den, angående upplägg, innehåll och 

omfattning? Finns det någon mall? 

Kontakter 

1. Vilka kontakter bör byggledaren ta under entreprenad tiden med 

avseende på projektörer/markägare/entreprenörer och övriga som är 

inblandade i projektet? 

2. Vem ska markägare/entreprenörer och liknande först vända sig till 

byggledaren eller projektledaren eller annan angående? 

• Kvalitetsfrågor 

• Miljö 

• Markägarfrågor 

• Förändringar i lösningar 

• Tilläggsarbeten 

• Kostnadsökningar 



  

  

• Geoteknik 

• Mängdförändringar 

• Klagomål 

Projektet/Organisation 

1. Redogör hur styrningen i projekten går till? 

2. Vart i projektorganisationen skulle du placera byggledaren? 

3. I vilken tidpunkt skulle du vilja ha in byggledaren i projektet? 

4. Finns det arbetsbeskrivningar för samtliga positioner i projekten, och 

hur ser en sådan ut? 

5. Hur vill du att byggledaren ska företräda er organisation? 

6. Hur ser er projektmodell ut? 

7. Hur sker planeringen i projekten? 

8. Hur avslutats ett projekt och vad sker efter avslut? 





  

  

BILAGA 4 

Intervjublankett byggledare 

Inledning  

1. Hur ser din bakgrund ut? 

• Utbildning 

• Hur många år i branschen 

• Tidigare jobb 

2. För vilka organisationer/företag har du som byggledare arbetat för? 

3. Brukar det finnas någon arbetsbeskrivning för dig som du tagit del av? 

4. När kommer du in i projekten? 

5. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Erfarenheter byggledning och kvalitetsledning 

1. Vad är kvalitetssäkring för dig? 

2. Vad är enligt dig dina huvuduppgifter i projektet? 

3. Brukar du få någon genomgång eller utbildning i organisationens 

kvalitetsledningssystem innan du påbörjar arbetet?  

Möten  



  

  

1. Hur ofta bör ett byggmöte hållas? 

2. Vilka parter anser du ska vara med på byggmöten? 

3. Vad tycker du borde tas upp under ett byggmöte? 

4. Vilka borde vara med på de olika delarna i byggmötet? 

• Ekonomi 

• ÄTA 

• Teknik/handlingar 

• Kvalité och miljö 

• Genomgång arbetet 

5. Anser du att några av punkterna bör tas bort från byggmötet och 

behandlas i separat möte?  

6. Vart brukar byggmöten i det flesta fall hållas? 

7. Är det några andra möten du brukar närvara vid under projektets gång? 

Befogenheter 

1. Brukar du ta några ekonomiska beslut under dina uppdrag som 

byggledare? 

2. Hur ser arbetsgången ut för din del ut vid förändringar eller tillägg av 

entreprenadens gång? 

3.  Hur brukar beslutgången se ut i projekten? 

Arbeten på entreprenadplatsen 

1. Vilka sorters du stickprov eller mätningar utför du under 

entreprenadens gång? 

2. Vilken sorts utrustning brukar beställaren kräva att du har eller 

tillhandahålla under dina uppdrag? 

3. Vilka administrativa uppgifter brukar du utföra under projekttiden? 

4. Redogör hur kontroller av arbeten under entreprenadens gång sker?  



  

  

5. Har du någonsin gjort några materialprover? 

6. Brukar du under dina uppdrag utföra några kvalitetskontroller på 

material, dokument, eller liknande och hur har dessa i så fall gått till? 

Uppföljningsarbete 

1. Hur sker uppföljningen av kvalitet miljö och ekonomi i projekten? 

2. Vilka kvalitetssäkrande uppgifter har du före entreprenadstart och efter 

på plats? 

3. Brukar det genomföras kvalitets och miljörevisioner under 

entreprenaden? 

4. Använder du någon form av checklistor i projekten i så fall vilka och 

hur är de utformade? 

Rapportering 

1. Vad rapporterar du till projektledaren? 

2. Hur ofta rapporterar du till projektledaren? 

3. Brukar du godkänna ÄTA-arbeten? 

4. Brukar du utföra någon sorts av slutrapport vid projektslutet  

5. Hur ser den i så fall ut? Finns det någon mall? 

Kontakter 

1. Vilka kontakter brukar du ta under entreprenad tiden med avseende på 

projektörer/markägare/entreprenörer och övriga som är inblandade i 

projektet? 

2. Vem brukar markägare/entreprenörer och liknande först vända sig till 

byggledaren eller projektledaren eller annan angående? 

• Kvalitetsfrågor 

• Miljö 



  

  

• Markägarfrågor 

• Förändringar i lösningar 

• Tilläggsarbeten 

• Kostnadsökningar 

• Geoteknik 

• Mängdförändringar 

• Klagomål 

Projektet/Organisation 

1. Vart i projektorganisationen brukar du placeras? 

2. I vilken tidpunkt brukar du komma in i projektet? 



  

  

BILAGA 5 

  



  

  

  


